38 – sábado, 23 de outubro de 2021
do feito nos termos do art.14 da resolução 723/2018/ CONTRAN, pois
atingiram a contagem de 20 (vinte) ou mais no período de doze meses,
fato que poderá acarretar a suspensão do direito de dirigir, submissão
ao curso de reciclagem e aprovação em exame, conforme disposto nos
artigos 261, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções n.º
723/2018 e 789/2020, ambas do Conselho Nacional de Trânsito. Eu, ,
secretário da Comissão, o digitei .
01 .Condutor: Alexandre Luís Picoli Pontos: 79
N .º do processo registro da CNH Período
10963227 02428289910 27/09/2016 a 27/09/2016
02.Condutor: Henrique Augusto Corrêa Rezende Pontos: 56
N .º do processo registro da CNH Período
11060620 04855357080 20/11/2016 a 13/07/2017
EDITAL DE CITAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO
o Diretor do Departamento de trânsito de Minas Gerais, Órgão Executivo e integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso de suas atribuições
com fundamento na Resolução n.º 723/2018 do Conselho Nacional de
Trânsito CITA/NOTIFICA, por edital, o condutor abaixo relacionado
para comparecer no CIRETRAN - DETRAN/ MG, Rua Felisberto Leopoldo, 262, Bairro Santa tereza, Ponte Nova-MG onde poderá ter vistas em cartório do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados e para
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, que deverá ser protocolizada na rua Felisberto Leopoldo, 262, Bairro Santa tereza, Ponte
Nova-MG, CEP 35 .430 .085 (horário de 09h00minh as 12h00minh e 14
h00minh ás 17 h00minh) e se ver processado até o julgamento final,
podendo pessoalmente ou através de seu procurador(a), acompanhar
todos os atos do(s) processo(s), indicar e inquirir testemunhas e o mais
que julgar necessário, a fim de lhe assegurar a mais ampla defesa e o
contraditório, sob pena de surtir os efeitos da revelia e assim lhe ser
nomeado defensor dativo, pois incorreram na infração abaixo descrita,
prevista no artigo (165 ) do CTB (descrição: Dirigir Sob A Influencia
De Alccol), cujo Auto de infração de trânsito (Ait) está relacionado,
fato que poderá acarretar a suspensão do direito de dirigir, submissão
ao Curso de reciclagem e aprovação em exame, conforme disposto nos
artigos 268, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503 de
23/09/1997), Resoluções n.º 168/2004 e 182/2005 do Conselho Nacional de trânsito – CoNtrAN . Eu, Marcia Junia Carolino rodrigues
e rocha, secretário da comissão, o digitei . Condutor: GiLMAr DE
SouSA CArvALHo - CNH: 005737618-52 Processo n . 010707401
– AF01417673 - Placa: GTS8627 - Data: 10/06/2016 Hora: 13:50 art.165 Local: RUA JEQUERI 110 – MARIANA/MG
EDITAL DE CITAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO
o Diretor do Departamento de trânsito de Minas Gerais, Órgão Executivo e integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso de suas atribuições
com fundamento na Resolução n.º 723/2018 do Conselho Nacional de
Trânsito CITA/NOTIFICA, por edital, o condutor abaixo relacionado
para comparecer no CIRETRAN - DETRAN/ MG, Rua Felisberto Leopoldo, 262, Bairro Santa tereza, Ponte Nova-MG onde poderá ter vistas em cartório do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados e para
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, que deverá ser protocolizada na rua Felisberto Leopoldo, 262, Bairro Santa tereza, Ponte
Nova-MG, CEP 35 .430 .085 (horário de 09h00minh as 12h00minh e 14
h00minh ás 17 h00minh) e se ver processado até o julgamento final,
podendo pessoalmente ou através de seu procurador(a), acompanhar
todos os atos do(s) processo(s), indicar e inquirir testemunhas e o mais
que julgar necessário, a fim de lhe assegurar a mais ampla defesa e o
contraditório, sob pena de surtir os efeitos da revelia e assim lhe ser
nomeado defensor dativo, pois incorreram na infração abaixo descrita,
prevista no artigo (165 A ) do CtB (descrição: recusar A Submeter
A Tes Exa Clín, Peric Ou Proc Que Perita Certificar Influencia Alc/
Subs ), cujo Auto de infração de trânsito (Ait) está relacionado, fato
que poderá acarretar a suspensão do direito de dirigir, submissão ao
Curso de reciclagem e aprovação em exame, conforme disposto nos
artigos 268, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503 de
23/09/1997), Resoluções n.º 168/2004 e 182/2005 do Conselho Nacional de trânsito – CoNtrAN . Eu, Marcia Junia Carolino rodrigues
e rocha, secretário da comissão, o digitei . Condutor: PEDro DE
SouSA ANGELo - CNH: 040850186-93 Processo n . 010726479 – 1H
7805723 - Placa: HCO9107 - Data: 07/03/2020 Hora: 01:35 - art. 165 A
Local: SP 079 KM 038 – SALTO /MG
EDITAL DE CITAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO
o Diretor do Departamento de trânsito de Minas Gerais, Órgão Executivo e integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso de suas atribuições
com fundamento na Resolução n.º 723/2018 do Conselho Nacional de
Trânsito CITA/NOTIFICA, por edital, o condutor abaixo relacionado
para comparecer no CIRETRAN - DETRAN/ MG, Rua Felisberto Leopoldo, 262, Bairro Santa tereza, Ponte Nova-MG onde poderá ter vistas em cartório do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados e para
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, que deverá ser protocolizada na rua Felisberto Leopoldo, 262, Bairro Santa tereza, Ponte
Nova-MG, CEP 35 .430 .085 (horário de 09h00minh as 12h00minh e 14
h00minh ás 17 h00minh) e se ver processado até o julgamento final,
podendo pessoalmente ou através de seu procurador(a), acompanhar
todos os atos do(s) processo(s), indicar e inquirir testemunhas e o mais
que julgar necessário, a fim de lhe assegurar a mais ampla defesa e o
contraditório, sob pena de surtir os efeitos da revelia e assim lhe ser
nomeado defensor dativo, pois incorreram na infração abaixo descrita,
prevista no artigo (218*iii) do CtB (descrição: transitar Em velocidade Superior A Maxima Permitida), cujo Auto de infração de trânsito (Ait) está relacionado, fato que poderá acarretar a suspensão do
direito de dirigir, submissão ao Curso de reciclagem e aprovação em
exame, conforme disposto nos artigos 268, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503 de 23/09/1997), Resoluções n.º 168/2004 e
182/2005 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Eu, Marcia
Junia Carolino rodrigues e rocha, secretário da comissão, o digitei .
Condutor: JoSE MAuro tEixEirA xAviEr - CNH: 039140873-09
Processo n . 010707404 – D009818304 - Placa: HEM4622 - Data:
12/06/2016 Hora: 17:00 - art. 218* III Local: BR – 356 KM 19650
– ITAPERUNA/MG

diário do executivo
EDITAL DE CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
o Diretor do Departamento de trânsito do Estado de Minas Gerais,
Órgão Executivo e integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso
de suas atribuições com fundamento na Resolução nº. 723/2018 do
Conselho Nacional de Trânsito CITA/NOTIFICA, por edital, o(s)
condutor(es) abaixo relacionados para comparecer(em) na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil – João Monlevade/MG, Rua Bernardino Brandão, nº 180 – 3º andar – Centro – CEP 35930 .156 (horário de 14:00h às 16:30h), onde poderão ter vistas em cartório do(s)
processo(s) administrativo(s) instaurado(s), para apresentar DEFESA,
no prazo de 30 (trinta) dias, e se ver processado até o julgamento final,
podendo pessoalmente ou através de seu procurador(a), acompanhar
todos os atos do(s) processo(s), e o mais que julgar necessário, a fim de
lhe assegurar a mais ampla defesa e o contraditório, sob pena de surtir
os efeitos da revelia, bem como prosseguimento no feito nos termos
do artigo 261, §1º, ii e art . 268, ii, ambos do CtB, pois incorreram em
infração que prevê de forma específica a suspensão do direito de dirigir,
submissão ao Curso de reciclagem e aprovação em exame, conforme
disposto na Resoluções n.º 844/CONTRAN, que altera a resolução 723/
CONTRAN.Dado e passado nesta cidade João Monlevade /MG, ao 10
de outubro de 2021 . Eu, Nilson da rocha Alves, Membro da Comissão
Processante, o digitei .
01 .Condutor: Abiatar Alves De oliveira
N .º do processo registro da CNH infração
10747650 02260446621 art .165
EDitAL DE NotiFiCAÇÃo
o Diretor do Departamento de trânsito do Estado de Minas Gerais,
Órgão Executivo e integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso de
suas atribuições, NOTIFICA POR EDITAL o(s) condutor(es) abaixo
relacionado(s) da decisão proferida nos Processos Administrativos de
infração (PAi), de que foram penalizados com a suspensão do direito
de dirigir veículos automotores, curso de reciclagem e aprovação em
exame, para comparecerem na 4ª Delegacia regional de Polícia Civil –
João Monlevade/MG, Rua Bernardino Brandão, 180 - Rosário (horário
de 14:00h às 16:30h), no prazo de 30 dias a contar desta publicação,
quando deverão fazer a entrega da Carteira Nacional de Habilitação ou
interpor recurso à JARI/DETRAN, com a entrega do recurso na sede
desta 4ª DRPC-João Monlevade, no endereço acima descrito, a fim de
lhes assegurar a mais ampla defesa e o contraditório, sob pena de surtir os efeitos da rEvELiA; não havendo interposição de recurso(s), o
condutor deverá entregar a CNH na 4ª DrPC-João Monlevade no prazo
máximo de 45 dias e encerrado este prazo a penalidade será inscrita no
RENACH e se o condutor for flagrado conduzindo veículo após esta
data será instaurado processo administrativo de cassação, tudo em conformidade com o inciso I do artigo 19 da Resolução 723/18 do CONtrAN, incisos i do artigo 263 e ii do artigo 268, ambos do CtB . A
decisão proferida (Portaria Punitiva) poderá ser consultada no processo
em trâmite na citada Unidade Policial, ou através do site www.detran.
mg .gov .br .
Condutor: Anisio Cardoso vitalino Suspensão: 120 dias
N .º do processo registro da CNH Portaria Punitiva
10660042 052.440.596-45 617506/2021
Condutor: Daniel Albano Suspensão: 60 dias
N .º do processo registro da CNH Portaria Punitiva
10660014 062.702.445-59 614000/2021
Condutor: ivon r . Ferreira Martins Suspensão: 60 dias
N .º do processo registro da CNH Portaria Punitiva
10659857 027.899.625-16 613953/2021
Condutor: Luiz Sergio CarLoS Suspensão: 365 dias
N .º do processo registro da CNH Portaria Punitiva
10747892 013.428.352- 60 617487/2021
Condutor: Jose Arcanjo Machado Suspensão: 60 dias
N .º do processo registro da CNH Portaria Punitiva
10660220 036.053.849- 15 613963/2021
Condutor: Jose Aparecido Martis Suspensão: 60 dias
N .º do processo registro da CNH Portaria Punitiva
10660346 031.004.127- 69 620747/2021
EDITAL DE CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
o Diretor do Departamento de trânsito do Estado de Minas Gerais,
Órgão Executivo e integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso de
suas atribuições com fundamento na Resolução nº. 182/2005 do Conselho Nacional de Trânsito CITA/NOTIFICA, por edital, os condutores abaixo relacionados para comparecerem na 4ª Delegacia regional de Polícia Civil – João Monlevade/MG, Rua Bernardino Brandão,
180 - rosário (horário de 09:00h às 11:00h e de 14:00h às 17:00h),
onde poderão ter vistas em cartório do(s) processo(s) administrativo(s)
instaurado(s) e para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, e se
ver processado até o julgamento final, podendo pessoalmente ou através de seu procurador(a), acompanhar todos os atos do(s) processo(s),
indicar e inquirir testemunhas e o mais que julgar necessário, a fim de
lhe assegurar a mais ampla defesa e o contraditório, sob pena de surtir
os efeitos da revelia, bem como prosseguimento no feito nos termos do
artigo 15 da Resolução 182/2005/CONTRAN, pois atingiu a contagem
de 20 (vinte) pontos ou mais no(s) período(s) de doze meses, fato que
poderá acarretar a suspensão do direito de dirigir, submissão ao Curso
de reciclagem e aprovação em exame, conforme disposto nos artigos
261, § 1º, 268, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503 de
23/09/1997), Resoluções n.º 168/2004 e 182/2005 do Conselho Nacional de trânsito – CoNtrAN .
01 .Condutor: Felipe Lopes Fernandes Pontos: 22
N .º do processo registro da CNH Período
10592097 037.190.757 -88 02/11/2016 a 17/04/2017
02 .Condutor: Stenio Pereira De Carvalho Pontos:48
N .º do processo registro da CNH Período
10507166 004.035.122-60 04/07/2019 A 04/12/2019
03 .Condutor: Maria Lucia Silva Pontos: 36
N .º do processo registro da CNH Período
10485683 012.406.330-86 01/08/2016 a 23/01/2017

Minas Gerais
iNStituto miNEiro DE
AGroPEcuáriA - imA

ACorDo DE CooPErAÇÃo tÉCNiCA .
Nº SEI : 2370.01.0034987/2021-21 Partes: IMA- e MUNICÍPIO DE
GuArACiABA  . objeto: instalação do posto de atendimento, com
vigência de 60 meses a partir de 23/10/2021
ACorDo DE CooPErAÇÃo tÉCNiCA .
Nº SEI : 2370.01.0031275/2021-44 Partes: IMA- e o MUNICÍPIO DE
RIO POMBA. Objeto Instalação do escritório seccional do IMA, com
vigência de 24 meses a partir de 23/10/2021
2 cm -22 1547833 - 1
NOTIFICAÇÃO Nº 366/ 2021
CASSAÇAo DE rEGiStro
o instituto Mineiro de Agropecuária-iMA, por ato de seu Diretor-Geral
thales Almeida Pereira Fernandes, na forma do inciso viii, art . 12 do
Decreto Estadual n°47.859/2020 e do §3° do art.109 e art.120 do Decreto
Estadual nº 38.691/1997, após decisão proferida pela sua Câmara de
Julgamento de recursos Administrativos em reunião ocorrida no dia 15
de outubro de 2021, que julgou improcedente o recurso interposto em
face da decisão em 1ª instância, faz publicar a Cassação de registro do
Estabelecimento Cooperativa dos Abatedouros e varejistas de Carne do
Vale do Aço e Vale do Rio Doce Ltda, CNPJ 03.497.883/0001-85 em
razão do trânsito em julgado na esfera administrativa .
3 cm -22 1547405 - 1

EmPrESA DE ASSiStÊNciA técNicA
E ExtENSÃo rurAL Do EStADo
DE miNAS GErAiS - EmAtEr
iNStruMENtoS JurÍDiCoS CELEBrADoS
PELA EMAtEr- MG NEStA DAtA:
1- Cessionário: Município de Caratinga – MG, Cedente: EMAtEr-MG .
instrumento: termo de cessão de uso gratuito de bens . objeto: cessão
de uso gratuito ao Município, por parte da Emater-MG, de 01 caminhão
Hyundai, HD8O 2021/2022 e baú para caminhão Mambrini Isotérmico,
números patrimonial 134748 e 134748-01, placa GGJ 6A35, verba/
meta 03700301. Vencimento: 21.10.2026. Valor dotação R$248.000,00
– CEF/MAPA/Contrato SICONV 872631/2018. Data 21.10.2021. Belo
Horizonte, 23 de outubro de 2021 DEPGE- Controladoria de Contratos e Convênios
3 cm -22 1547291 - 1

rEtiFiCAÇÃo DE ExtrAto DE tErMo DE FoMENto
No extrato do Termo de Fomento nº 1271000933/2021, celebrado entre
Secretaria de Estado de Cultura e turismo e a Associação Comunitária
do Bairro Tony e Adjacências, publicado no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais no dia 21/10/2021, página 21, Editais e Avisos, onde se
lê: 1271000333/2021, deve-se ler: 1271000933/2021.
rEtiFiCAÇÃo DE ExtrAto DE tErMo DE FoMENto
No extrato do Termo de Fomento nº 1271000931/2021, celebrado entre
Secretaria de Estado de Cultura e turismo e a Associação Musical Cajuruense, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia
21/10/2021, página 21, Editais e Avisos, onde se lê: 1271000331/2021,
deve-se ler: 1271000931/2021.
3 cm -22 1547373 - 1

FuNDAÇÃo cLóviS SALGADo - FcS
AviSo DE LiCitAÇÃo
AVISO DE LICITAÇÃO - O Pregoeiro da Fundação Clóvis Salgado,
Jefferson Monção de Souza, torna pública a realização de licitação, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - Edital 021/2021. OBJETO:
Prestação de serviços de pintura geral externa (Fachada) e muros,
emassamento e rebouco, bem como a bem como a lavagem com jato
médio nas paredes externa antes da pintura, a ser executada no imóvel
da Serraria Souza Pinto, localizado na Av . Assis Chateaubriand, 889 Centro, Belo Horizonte - MG, 30150-101 – Floresta – Belo Horizonte/
MG, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos de segurança,
equipamentos de higienização e mão de obra necessários para completa
execução do objeto,conforme especificações, exigências e quantidades
estabelecidas neste edital e seus anexos . ABErturA DA SESSÃo
PÚBLICA: dia 05/11/2021 às 10:30 horas. Edital disponível, gratuitamente, no site www.compras.mg.gov.br e na Gerência de Logística
Manutenção/Aquisições - GLM, situado na Av. Afonso Pena, nº 1537
– BH/MG.
4 cm -22 1547652 - 1
ExtrAto DE tErMo DE AutoriZAÇÃo DE uSo
Termo de Autorização de Uso nº 46/21-Entre a Fundação Clóvis Salgado/FCS e Oliveira Medeiros Formaturas Cerimoniais e Eventos Ltda;
Objeto: autorização de uso da Serraria Souza Pinto; Vigência: 10 (dez)
meses, a partir da publicação do seu extrato na Imprensa Oficial; Valor:
R$ 66.311,60; Signatários: Eliane Denise Parreiras Oliveira/FCS e
Lúcio Flávio Medeiros; Processo SEI: 2180.01.0000704/2021-05.
2 cm -22 1547663 - 1

EmPrESA DE PESQuiSA AGroPEcuáriA
DE miNAS GErAiS - EPAmiG
ExtrAto DoS iNStruMENtoS JurÍDiCoS:
Nº. 185/2021 - Convênio - Partes: EPAMIG e Prefeitura Municipal de
Santa Vitória. Objeto: Fortalecer mutuamente a atividade pecuária leiteira no Município.Assinatura: 21/10//2021.Vigência: 21/10//2021 a
21/10/2026. Valor: R$36.000,00.Assinam: (a) Nilda de Fátima F. Soares EPAMiG;(b) isper Salim Curi – Prefeitura .
2 cm -22 1547723 - 1
AviSo DE HoMoLoGAÇÃo
PrEGÃo ELEtrÔNiCo PArA rEGiStro
DE PREÇOS - PLANEJ. Nº 105/2021
objeto: Pneus e câmara de ar para veículos e implementos agrícolas .
A Presidente da EPAMiG Nilda de Fátima Ferreira Soares, no uso de
suas atribuições, homologa o resultado do Pregão para Registro de Preços - Planejamento 105/2021 – SEI/MG Nº 3050.01.00001055/2021-72
com os seguintes resultados: lotes 1 a 42 - DESERTOS. Ratificado em
22/10/2021.
2 cm -22 1547613 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE
cuLturA E turiSmo
ExtrAto DE ASSiNAturA Do i tErMo ADitivo
AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020.
A íntegra do I Termo Aditivo se encontra disponível em:https://www.
secult.mg.gov.br/documentos/contratos-de-gestao.Partícipes: Secretaria de Estado de Cultura e turismo de Minas Gerais (SECuLt) e o
Instituto Cultural Filarmônica (ICF).Objeto: Alterar as ações e metas
dispostas no Anexo II do Contrato de Gestão nº 06/2020.Valor a ser
repassado: R$ 37.919.000,00 (trinta e setemilhões, novecentos e dezenove milreais) .Dotação orçamentária: 1271 .13 .392 .054 .4253 .0001 .3 .3
.50.39.92.0.10.1Vigência: a partir da publicação desteextrato no Diário Oficial dos Poderes do Estado até 31/12/2023.Signatários: Leônidas
José de Oliveira e Diomar Donizette da Silveira.
3 cm -22 1547299 - 1
rEtiFiCAÇÃo DE ExtrAto DE tErMo DE FoMENto
No extrato do Termo de Fomento nº 1271000911/2021, celebrado
entre Secretaria de Estado de Cultura e turismo e a Aliança em Prol
da Apa da Pedra Branca, publicado no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais no dia 22/10/2021, página 46, Editais e Avisos, onde se
lê: 1271000991/2021, deve-se ler: 1271000911/2021.
2 cm -22 1547654 - 1

FuNDAÇÃo tv miNAS cuLturAL E EDucAtivA
AviSo DE LiCitAÇÃo – PrEGÃo
ELETRÔNICO 1261561 005/2021
Processo de Compra nº. 1261561 000005/2021. Contratação de serviços especializados para a elaboração de processos para a obtenção
de autorização e licenciamento junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores Federais dos serviços de radiodifusão, para a transmissão e
retransmissão de sinais de tv em tecnologia Digital, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo
com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos. Sessão do Pregão: 09/11/2021, às 08:30 horas no site www.compras .mg .gov .br . Edital disponível no mesmo site . Belo Horizonte, 22
de outubro de 2021 .
3 cm -22 1547470 - 1
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9286338/2021
Entre Fundação tv Minas Cultural e Educativa e Petrobras Distribuidora S.A., para reequilíbrio econômico-financeiro. Valor: R$ 49.329,80
(quarenta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais, e oitenta centavos) .
Dotação orçamentária: 2211 .04 .122 .750 .2500 .0001 .3 .3 .90 .30 .26 .0 .60 .
1 Belo Horizonte, 22/10/2021.
2 cm -22 1547475 - 1
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9219946/2019
Entre Fundação tv Minas Cultural e Educativa e ticket Gestão em
Manutenção EZC S/A, para alteração da razão social da contratada bem
como seu CNPJ. Belo Horizonte, 22/10/2021.
1 cm -22 1547479 - 1

EmPrESA miNEirA DE
comuNicAÇÃo - Emc
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2020
Entre Empresa Mineira de Comunicação Ltda._EMC e Totvs S/A.,
para prorrogação da vigência por mais 06 (seis) meses, a partir de
23/10/2021 findando 22/04/2022. Valor: R$ 10.579,44(dez mil, quinhentos e setenta e nove reais, e quarenta e quatro centavos) . Assinam:
Kátia Marília Silveira Carneiro pela Empresa Mineira de Comunicação
Ltda . – EMC e Alcinei de oliveira e Marcio Santana Souza pela totvs
S/A.. Belo Horizonte, 22/10/2021.
2 cm -22 1547412 - 1

146 cm -22 1547812 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto EcoNÔmico
QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGiCA DE PAGAMENto
Atendendo as exigências do Artigo 5º da Lei 8.666/93, do Art. 12 do Decreto Estadual nº 37.924/1996, e do Decreto nº 47.101/2016, justificamos a quebra de cronologia dos pagamentos das Fontes/Procedências (FP) relacionadas nas Unidades Executora/Orçamentária: 1220002/122 e 2070016/2071
conforme descrito abaixo:
uo
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221

CNPJ/CPF
70.946.330/0001-50
70.946.330/0001-50
16.670.085/0001-55
16.670.085/0001-55
16.670.085/0001-55
16.670.085/0001-55
16.670.085/0001-55
16.636.540/0001-04
16.636.540/0001-04
38.486.817/0001-94

CrEDor
iNFrA Do BrASiL CoMErCio E SErviCoS EirELi
iNFrA Do BrASiL CoMErCio E SErviCoS EirELi
LOCALIZA RENT A CAR S/A
LOCALIZA RENT A CAR S/A
LOCALIZA RENT A CAR S/A
LOCALIZA RENT A CAR S/A
LOCALIZA RENT A CAR S/A
CoMPANHiA DE tECNoLoGiA DA iNForMACAo Do EStADo DE MiNAS GErAiS-ProDEM
CoMPANHiA DE tECNoLoGiA DA iNForMACAo Do EStADo DE MiNAS GErAiS-ProDEM
BANCo DE DESENvoLviMENto DE MiNAS GErAiS S . A . - BDMG

CoNtrAto
9275401
9276569
9216707
9216707
9216707
9216707
9216707
9275500
9275500
9275465

EMPENHO/ANO
61
91
9
10
11
12
28
86
87
68

ELEM/ITEM
3911
4002
3917
3917
3917
3917
3917
4003
4003
3502

FP
10 .1
10 .1
10 .1
32 .1
10 .1
10 .1
10 .1
10 .1
10 .1
10 .1

A PAGAr

NF/FATURA
355
358
406597
406594
406596
406593
406595
6096
6097
-

vALor
479,38
969,15
2 .255,89
1 .074,71
1 .074,71
1 .074,71
1 .074,71
5 .009,06
5 .566,27
499 .589,00
518 .167,59

Liquidação/RPP
14/10/21
15/10/21
18/10/21
18/10/21
18/10/21
18/10/21
18/10/21
22/10/21
22/10/21
22/10/21

Em detrimento dos credores abaixo:
uo
1221
1221
1221
1221
1221

CrEDor
SECrEtAriA DA CASA CiviL E rELAÇÕES iNStituCioNAiS
SECrEtAriA DA CASA CiviL E rELAÇÕES iNStituCioNAiS
SiMAS ArMAZENAGENS SELF StorAGE LtDA
CoNSErvo SErviÇoS GErAiS LtDA
CoNSErvo SErviÇoS GErAiS LtDA

26.179.697/0001-01
13.237.191/0001-51
13.237.191/0001-51
13.311.215/0001-75
17.027.806/0001-76
17.027.806/0001-76
PrEtEriDoS

CoNtrAto
525
525
565/2012
9179448/2018
9179448/2018

EMPENHO/ANO
116/2016
116/2016
089/2017
258/2018
258/2018

ELEM/ITEM
3939
3939
3906
3702
3702

FP
10 .1
10 .1
10 .1
10 .1
10 .1

NF/FATURA
258
1532
36
2018/8090
2019/91

vALor
541,10
447,25
238 .564,83
33 .831,42
520 .068,46
793 .453,06

Liquidação/RPP
22/11/16
25/11/16
17/08/18
21/03/19
21/03/19

Justificativa: Em virtude docaráter imprescindível de prestação dos serviços elencadosa fim de se preservar a continuidade do serviço público e o normal funcionamento das atividades do órgão. Considera-se também a situação de dificuldades financeiras em que vive o Estado, em virtude da queda de
arrecadação devida a pandemia CoviD-19 . A maioria dos fornecedores que estão sendo preteridos, relativos a restos a pagar, são objetos de análise criteriosa da despesa para efetivação de seu pagamento .
28 cm -22 1547615 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202110222325440138.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.30.11.2020.

Processo SEI nº 2210.01.0000204/2021-30

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561 005/2021
PROCESSO DE COMPRA Nº 1261561 000005/2021
Regime de Execução Indireta: Empreitada por preço global - Prestação de
Serviços (sem dedicação exclusiva de mão de obra)
Critério de Julgamento: Menor preço
Modo de disputa: Aberto e Fechado
Licitação com participação ampla (sem reserva de lotes para ME e EPP)

Objeto: Contratação de serviços especializados para a elaboração
de processos para a obtenção de autorização e licenciamento junto aos
órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de radiodifusão,
para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia Digital.
EDITAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PREÂMBULO
DO OBJETO
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
DO CREDENCIAMENTO
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
DA PROVA DE CONCEITO
DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
DOS RECURSOS
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
DA CONTRATAÇÃO
DA SUBCONTRATAÇÃO
DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
DO PAGAMENTO
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXO DE EDITAL I - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ANEXO DE EDITAL III - MODELOS DE DECLARAÇÕES
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ANEXO DE EDITAL IV - MINUTA DE CONTRATO
PREÂMBULO

1.

A FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA torna pública a realização de
licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço, no modo de disputa
aberto e fechado, em sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br,
visando a contratação de serviços, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de
Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e
do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de
31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, nº 46.559, de 16 de julho de 2014, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº.
47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, nº. 47.747,
de 7 de novembro de 2019, pela Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro de
2018, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003
e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n.º 9.447,
de 15 de dezembro de 2015, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º
9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se subsidiariamente,a Lei Federal n° 8.666,
de 21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos,
que dele constituem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.
1.1.
O pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados
na Portaria TV Minas nº 08/2021, de 08/07/2021 publicada em 10/07/2021.
1.1.1.
A sessão de pregão terá início no dia 09 de novembro de 2021,
às 08:30 horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa
forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2.
A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
OBJETO

2.

2.1.
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços
especializados para a elaboração de processos para a obtenção de autorização e
licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de
radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia
Digital, conforme especiﬁcações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de
acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.
2.2.
Em caso de divergência entre as especiﬁcações do objeto descritas no
Portal de Compras e as especiﬁcações técnicas constantes no Anexo I - Termo de
Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
3.
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
3.1.
O s pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações
referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três)
dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, no site http://www.compras.mg.gov.br/.
3.1.1.
Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema oﬁcial do
Estado
de
Minas
Gerais,
alternativamente,
via
e-mail
licitacao@redeminas.mg.gov.br, observados o prazo previsto no item 3.1.
3.1.2.
É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro de
impugnação informar à FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA a
indisponibilidade do sistema.
3.2.
O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser feito
por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo próprio
(acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).
3.2.1.

Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os
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interessados deverão se identiﬁcar (CNPJ, Razão Social e nome do representante
que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e email).
3.2.2.
Podem ser inseridos arquivos
documentações pertinentes as solicitações.

anexos

com

informações

e

3.2.3.
Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais
alteradas, ﬁcando o pedido registrado com número de entrada, tipo
(esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.
3.2.4.
A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de
impugnação também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá um
e-mail de notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para “concluída”.
3.3.
O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da
data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
3.4.
Acolhida a impugnação, será deﬁnida e publicada nova data para a
realização do certame.
3.5.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.
3.5.1.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitação.
3.6.
As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a
este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.7.
Qualquer modiﬁcação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
3.8.
As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas
serão arquivadas pela autoridade competente.
3.9.
A não impugnação do edital, na forma e tempo deﬁnidos, acarreta a
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
3.10.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do
início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e
expiram os prazos em dia de expediente na Administração.
4.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular
nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução
SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de Fornecedores –
CAGEF.
4.2.
É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
4.3.
Para ﬁns do disposto neste edital, o enquadramento dos beneﬁciários
indicados no caput do art. 3º do Decreto nº 47.437, de 26 de junho de 2018 se dará
da seguinte forma:
4.3.1.
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme deﬁnido nos
incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de
2006;
4.3.2.
agricultor familiar, conforme deﬁnido na Lei Federal nº 11.326, de 24
de julho de 2006;
4.3.3.
produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº
8.212, de 24 de julho de 1991;
4.3.4.
microempreendedor individual, conforme deﬁnido no § 1º do art. 18A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
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4.3.5.
sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

4.4.

4.4.1.
Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
4.4.2.
Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;
4.4.3.
Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou
impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no
art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.4.
Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas
Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002;
4.4.5.
Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.6.
Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou
que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29,
IX, ambos da Constituição da República;
4.4.7.
Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.8.

Empresas reunidas em consórcio.

4.5.
A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
4.6.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.6.1.
que cumpre os requisitos para a habilitação deﬁnidos no Edital e que
a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.6.1.1.
Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que, para
fins de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que trata a Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo 15 da Lei
Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui restrição no
(s) documento (s) de regularidade ﬁscal, com o compromisso de que irá
promover a sua regularização caso venha a formular o lance vencedor,
cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação, conforme
determina o inciso XIII do art. 9º da Lei Estadual nº 14.167/2002.
4.6.2.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.7.
Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá anexar,
juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes declarações
constantes do Anexo III do Edital:
4.7.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
4.7.2.

que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;

4.7.3.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.7.4.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do
art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
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5.

DO CREDENCIAMENTO

5.1.
Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-se,
nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução
SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.
5.1.1.
Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante
para atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma
senha eletrônica de acesso.
5.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.3.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.3.1.
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
5.4.
O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de
inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação
efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.4.1.
O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas
em seu nome, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras as propostas e os lances
efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do representante
do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de
penalidades.
5.5.
Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.
5.6.
O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que
desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437, de
2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de
2016 deverá comprovar a condição de beneﬁciário no momento do seu
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro
Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao
cadastramento da proposta comercial.
5.6.1.
Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneﬁciário
até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios
listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
6.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação
6.1.1.
Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação de
habilitação deverão ser anexados no sistema, por upload, separadamente em
campos próprios.
6.1.1.1.
Os arquivos referentes à proposta comercial e os documentos
de habilitação deverão, preferencialmente, ser assinados eletronicamente.
6.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o Portal de
Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas Gerais, de
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acesso
gratuito,
disponível
em:
http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dúvidas com relação à
utilização do Portal de Assinaturas Digital podem ser encaminhadas
para o e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realização
da assinatura digital importará na aceitação de todos os termos e
condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo
como válida a assinatura eletrônica, tendo como consequência a
responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das
informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil,
penal e administrativa.
6.1.2.
As orientações para cadastro de proposta e envio dos documentos
de habilitação encontram-se detalhadas no Manual Pregão Eletrônico - Decreto nº
48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.
6.2.
O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do Certiﬁcado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF, cuja consulta
é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio no sistema a opção
por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo necessário o envio dos
documentos que estiverem vigentes.
6.4.
Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão ser
anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade ﬁscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.
6.6.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
6.7.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
6.8.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiﬁcação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.9.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classiﬁcado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.10.
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus
anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.

7.1.
O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o upload sua proposta
comercial, conforme modelo constante no Anexo II - Proposta Comercial.
7.1.1.

Valor unitário e total do item;

7.1.2.
Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial contendo
especiﬁcações do objeto, bem como outras informações pertinentes presentes
no Anexo I - Termo de Referência;
7.1.3.
O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a
cada lote.
7.2.
Todas as especiﬁcações do objeto contidas na proposta vinculam a
CONTRATADA.
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7.3.
Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, ﬁnanceiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais
ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
7.3.1.
Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários dos itens envolvidos em cada lote do presente
certame.
7.3.2.
Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda
corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7.4.
Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar
na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os valores com e sem
ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.
7.4.1.
Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas,
pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço
resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº
3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº
4.670, de 5 de junho de 2014.
7.4.2.
A classiﬁcação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos
preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a partir dos
preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
7.4.3.
Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão
suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.4.1 e 7.4.2.
7.4.4.
O disposto nos subitens 7.4.1 e 7.4.2 não se aplica aos contribuintes
mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
7.4.5.
Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.4.4 deverão
anexar às suas propostas comerciais a ﬁcha de inscrição estadual, na qual
conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,
consultar
a
opção
por
este
regime
através
do
site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
7.4.6.
O fornecedor mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor, deverá
enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a negociação, sua
proposta comercial assinada e atualizada com os valores ﬁnais ofertados durante
a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da
dedução do ICMS, o preço com ICMS.
8.

DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.
O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, preservado o sigilo do
licitante, desclassiﬁcando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1.
A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia,
e não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a
Administração da veriﬁcação de sua conformidade com todas as especiﬁcações
contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da
proposta do licitante detentor do menor preço para cada lote.
8.2.2.
A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3.
A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classiﬁcadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8.3.1.
Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em
tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem
como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a
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identificação do fornecedor.
8.3.2.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.4.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.4.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

8.5.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.6.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual
de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.7.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.8.
A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente determinado, de até
dez minutos, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
8.9.
Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance
ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.9.1.
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições deﬁnidas acima,
poderão os licitantes dos melhores lances, na ordem de classiﬁcação, até o
máximo de três, oferecer um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que
será sigiloso até o encerramento do prazo.
8.10.
Após o término dos prazos estabelecidos acima, o sistema ordenará os
lances conforme sua vantajosidade.
8.10.1.
Na ausência de lance ﬁnal e fechado classiﬁcado na forma
estabelecida nos subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para
que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classiﬁcação,
possam ofertar um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
8.11.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justiﬁcadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classiﬁcado na etapa de
lance fechado atenda às exigências de habilitação.
8.12.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.13.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identiﬁcação do
licitante.
8.14.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.15.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.16.
proposta.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua

8.17.

Do empate ficto

8.17.1.
Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, será efetivada a veriﬁcação junto ao CAGEF do porte da entidade
empresarial. O sistema identiﬁcará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
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valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classiﬁcadas, para o ﬁm de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº
47.437/2018.
8.17.2.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
8.17.2.1. A melhor classiﬁcada nos termos do item anterior terá o direito
de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.
8.17.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classiﬁcada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classiﬁcação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
8.17.3.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
Do empate real

8.18.

8.18.1.
Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances ﬁnais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
8.18.2.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços prestados:
8.18.2.1.

no país;

8.18.2.2.

por empresas brasileiras;

8.18.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País;
8.18.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
8.18.3.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
8.19.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.19.1.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.19.2.
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classiﬁcado que, no prazo
de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
8.20.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8.21.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.21.1.
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, apurado de
acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.
8.21.2.

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
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classiﬁcada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao valor estimado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26
do Decreto n.º 48.012/2020.
8.21.2.1. Será desclassiﬁcada a proposta ou o lance vencedor, para
todos os ﬁns aqui dispostos, que não atender às exigências ﬁxadas neste
Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentar
preços manifestamente inexequíveis.
8.21.2.2. Considera-se inexequível a proposta que a presente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
8.21.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3°
do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
8.21.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço ﬁnal inferior a 30%
(trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item,
e a inexequibilidade da proposta não for ﬂagrante e evidente pela
análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassiﬁcação, será obrigatória a realização de diligências para aferir
a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.21.3.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.21.4.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata;
8.21.5.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.21.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de ﬁndo
o prazo.
8.21.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, bem
como as planilhas de custo readequadas com o valor ﬁnal ofertado,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.21.6.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
8.21.7.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.21.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que
seja obtido preço melhor.
8.21.8.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.21.9.
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassiﬁcação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço global
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nem dos unitários.
9.

DA PROVA DE CONCEITO

9.1.

Não haverá prova de conceito no presente certame.

10.

DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

10.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b) CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível
pelo
site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
c) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União TCU,
acessível
pelo
site: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=1660:3:::NO:3,4,6::&cs=3ARV2d7VEYmAXKELG1DdyOyewcOs;
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da União, conforme recomendação
do TCU (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário), acessível pelo
site: http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?
ordenarPor=nome&direcao=asc;
e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme
recomendação do TCU (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário), acessível
pelo site: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
10.1.1.
Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas das alíneas “c”, “d” e “e” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU, acessível pelo site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
10.1.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.2.2. A tentativa de burlar será veriﬁcada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua inabilitação.
10.1.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.4.
No caso de inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
10.2.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será veriﬁcada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade ﬁscal e trabalhista, à qualiﬁcação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº 47.524/2018.
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10.2.1.
O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;
10.2.2.
É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a
respectiva documentação atualizada.
10.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam entre a
data de envio da documentação concomitante ao cadastro da proposta e o
momento da veriﬁcação da habilitação, deverá ser solicitado pelo pregoeiro
ao licitante o envio da documentação atualizada, por meio de documentação
complementar via sistema.
10.2.3.
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oﬁciais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.
10.3.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.4.
A apresentação de documentos físicos originais somente será exigida se
houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
10.5.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6.
Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para ﬁns de
habilitação.
10.7.

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.7.1.
Documento de identiﬁcação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II- Proposta
Comercial e das declarações constantes no Anexo III - Modelos de Declarações.
10.7.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração
Pública.
10.7.2.
individual;

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário

10.7.3.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de
ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
10.7.4.
Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova
da diretoria em exercício;
10.7.5.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País.
10.7.6.
Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
10.7.7.
Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público ou
particular, ou outro documento indicativo dos propósitos de associação entre os
proponentes, em se tratando de consórcio instituído para o ﬁm especíﬁco de
participar do certame.
10.7.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
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10.8.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.8.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda -CNPJ;
10.8.2.
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
10.8.3.
Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do
licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;
10.8.3.1. A prova de regularidade ﬁscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os
tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados,
bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.
10.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de
débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão
de Débito Tributário – CDT, que poderá ser emitida pelo site:
www.fazenda.mg.gov.br.
10.8.4.
Certiﬁcado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.
10.8.5.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito
de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos
termos do Título VII-Ada Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.8.6.
A comprovação da regularidade ﬁscal e/ou trabalhista deverá ser
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de
débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.8.7.
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de
10.8.8.
declaração do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente,
na forma da lei.
10.9.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.9.1.
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do
domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
10.9.2.
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que deverão ser apresentados por
todos os licitantes independentemente do tipo de empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, comprovando que a licitante
possui boa situação ﬁnanceira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).
10.9.2.1. Serão aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
10.9.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade
Anônima):
10.9.2.1.1.1.Publicadas em Diário Oficial; ou
10.9.2.1.1.2.Publicados em jornal; ou
10.9.2.1.1.3.Por cópia registrada ou autenticada
Comercial da sede ou domicílio do licitante;

na

Junta

10.9.2.1.2. Sociedades Limitadas (LTDA):
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10.9.2.1.2.1.Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro
órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou
10.9.2.1.2.2.Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou do domicílio do licitante;
10.9.2.1.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
Complementar Federal nº 123/06 (Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES NACIONAL”:
10.9.2.1.3.1.Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou do domicílio do licitante;
10.9.2.2. Os documentos exigidos nesse subitem, quando forem
próprios, deverão ser assinados pelo representante legal do licitante e pelo
seu contador ou, quando publicados em Órgão de Imprensa Oficial, deverão
permitir a identiﬁcação do veículo e da data de sua publicação e conter o
nome do contador e o número de seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade.
10.9.3.
As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente
aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, poderão apresentar a ECD para os ﬁns
previstos no item 10.9.2 do edital.
10.9.4.
No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período da existência da sociedade.
10.9.5.
A composição da boa situação ﬁnanceira da empresa será veriﬁcada
por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerandose habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um)
extraídos das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ----------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = ----------------------------------Passivo Circulante
10.9.6.
Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um dos
índices mencionados no item 10.9.5, valor maior ou igual ao valor do índice
previsto no edital, poderá comprovar de forma alternativa, a existência de
patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, até 10% do valor estimado da
contratação.
10.9.6.1. Para ﬁns do cumprimento do item 10.9.6 o valor estimado da
contratação será considerado equivalente ao valor total da proposta do
fornecedor.
10.10.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.10.1.

Comprovação de aptidão para prestação de serviços compatíveis
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com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no
Termo de Referência ANEXO I a este Edital, por meio da apresentação de
atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado,comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao
objeto da presente licitação, vedado o auto atestado, compreendendo os
requisitos abaixo relacionados:
10.10.1.1. Lote 01: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica
da Licitante para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente
apresentadas no Anexo I - Termo de Referência;
10.10.2.

Os atestados deverão conter:

10.10.2.1. Nome empresarial e dados de identiﬁcação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).
10.10.2.2. Local e data de emissão.
10.10.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações.
10.10.2.4. Período da execução da atividade.
10.10.3.
Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item
10.10.1, é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as
características do objeto da licitação.
10.10.3.1. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro,
todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE
e local em que foram executadas as atividades.
10.11.

DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

10.11.1.
Conforme exposto no item 4.4.8 do Edital e item 5 do Anexo I Termo de Referência, neste certame é vedada a participação de empresas
reunidas em consórcio.
10.12.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

10.12.1.
O licitante que possuir o Certiﬁcado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em
vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade
expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo
com a validade em vigor.
10.12.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos
para este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos
do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.
10.12.2.
Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados no
momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal de
C o m p r a s http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a
classificação das propostas.
10.12.2.1. Para ﬁns de habilitação, é facultada ao pregoeiro a veriﬁcação
de informações e o fornecimento de documentos que constem de sítios
eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal,
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao
processo. A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da veriﬁcação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
necessários para verificação, o licitante será inabilitado.
10.12.3.
Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do
fornecedor.
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10.12.3.1. Se o fornecedor ﬁgurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz;
10.12.3.2. Se o fornecedor ﬁgurar como ﬁlial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
10.12.3.3. Na hipótese de ﬁlial, podem ser apresentados documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;
10.12.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o
número do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.
10.12.4.
O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às
punições legais cabíveis.
10.12.5.
Aos beneﬁciários listados no item 4.3 será concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração,
para regularização da documentação ﬁscal e/ou trabalhista, contado a partir da
divulgação da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor
classiﬁcado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto
Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
10.12.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classiﬁcação. Se, na ordem de classiﬁcação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação ﬁscal e trabalhista,
será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.12.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o
beneﬁciário regularizar sua documentação ﬁscal e/ou trabalhista, o
pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote especíﬁco e
registrar no “chat” que todos os presentes ﬁcam, desde logo, intimados a
comparecer
no
dia
e
horário
informados
no
site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em
referência.
11.

DOS RECURSOS

11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização ﬁscal e
trabalhista da licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriﬁcar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se
admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três
dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
11.2.4.
A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente
identiﬁcados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver,
será efetuada mediante envio para o e-mail licitacao@redeminas.mg.gov.br, e
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identiﬁcados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do
processo e lote), observados os prazos previstos no item 11.1.
11.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.

12.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
12.1.1.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
12.1.2.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.1.3.
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.

13.1.
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na
qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes,
disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
13.2.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.3.
Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o
objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
DA CONTRATAÇÃO

14.

14.1.
Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para ﬁrmar o termo de contrato, conforme
minuta do Anexo IV - Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.1.1.
O instrumento de contratação, e demais atos ﬁrmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -SEI/MG.
14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro,
o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de
Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do
link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você
ainda não está cadastrado".
14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem
encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br

ser

14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o
processo eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho
de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura
eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e
das informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal
e administrativa.
14.1.2.

O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de
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habilitação para ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente.
14.1.3.
Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de
assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificação.
14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação,
o licitante deverá ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das
demais cominações legais, conforme disposto no art. 48, §2º do Decreto
Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.
14.2.
O representante legal do licitante que tiver apresentado
vencedora deverá ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
da comunicação, que se dará através do sistema do Portal de
http://www.compras.mg.gov.br/#.

a proposta
instrumento
recebimento
Compras -

14.3.
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para ﬁrmar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.
DA SUBCONTRATAÇÃO

15.

15.1.
É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado.
16.

DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO

16.1.
certame.

Não haverá exigência de garantia ﬁnanceira da execução para o presente

DO PAGAMENTO

17.

17.1.
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneﬁciário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
deﬁnitivo, com base nos documentos ﬁscais devidamente conferidos e aprovados
pela CONTRATANTE.
17.1.1.
Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota ﬁscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento
se referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva
comprovação da execução do objeto, se houver.
17.1.2.
A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a veriﬁcação da
validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o
destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e,
mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
17.1.3.
gestor.

O pagamento da Nota Fiscal ﬁca vinculado à prévia conferência pelo

17.1.4.
As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
17.1.5.
Ocorrendo atraso de pagamento por culpa
exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado ﬁnanceiramente, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.
17.2.

A CONTRATADA deve garantir

a manutenção dos

requisitos

de
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habilitação previstos no Edital.
17.3.
Eventuais situações de irregularidades ﬁscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao
sancionamento da empresa e rescisão contratual.
17.4.
Demais informações de pagamento estão inseridas no item 10 do Anexo
I - Termo de Referência.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.

18.1.
A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
18.1.1.

Advertência por escrito;

18.1.2.
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s)
lote(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
18.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
18.1.5.
Declaração
Administração Pública;

de inidoneidade para licitar

ou

contratar

com a

18.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
18.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual
nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
18.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.
18.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
18.7.
As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.
18.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
18.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

18.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
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momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
18.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipiﬁcada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
19.

DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1.
Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
19.2.
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.3.
O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o
Anexo I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da
execução do objeto da contratação.
19.4.
É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
19.5.
O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
19.6.
A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.7.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conﬂitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo
esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.
19.8.
Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente
Edital de Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br.
Eduardo Cesar Silva Gomes
Diretor de Planejamento Gestão e Finanças / TV MINAS e EMC

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 22/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36993542 e o código CRC DE544E81.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 36993542
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.20.09.2020.

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO:

1.

1.1.
O presente termo de referência tem por objeto a contratação de serviços
especializados para a elaboração de processos para a obtenção de autorização e
licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de
radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia
Digital, conforme especiﬁcações, exigências e quantidades estabelecidas neste
documento.
CÓDIGO DO
LOTE ITEM
ITEM NO
QUANTIDADE
SIAD
1

1

SUBITEM
1.1
1.2
1.3
1.4

107328

UNIDADE DE
AQUISIÇÃO (OU
UNIDADE DE
MEDIDA)

DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS

UN

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO
DE PROCESSO DE OBTENÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO E OUTORGAS PARA SINAIS DE
TV DIGITAL

1

DESCRIÇÃO ITENS QUE COMPÕE O SERVIÇO
Estudo de Viabilidade e dimensionamento do sistema
Elaboração do projeto técnico conforme sistema dimensionado
Relatório de Conformidade (RNI)
Licenciamento das estações

QUANTIDADE
DE LOCALIDADES
600

1.2.
O contrato será celebrado nas quantidades apresentadas na tabela
acima, sob demanda, salientando-se que se trata de um contrato estimativo, que não
obriga a sua execução total.
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.3.
1.3.1.

A prestação de serviço compreende:
a) A contratação de serviços técnicos proﬁssionais especializados a
serem executados por proﬁssional(ais) de formação apta, conforme
regulamentação do CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, com o objetivo de viabilizar, obter autorização de uso de
radiofrequência, aprovar estudos e licenciar canais outorgados para o
Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens em tecnologia Digital,
sejam estas por estações retransmissoras, estações auxiliares, MFN,
SFN ou pela GTVD, que garanta a cobertura do sinal dentro dos limites
e condições estabelecidas no normativo de radiodifusão vigente nos
municípios do Estado de Minas Gerais.
b) Toda a formalização documental, estudo de viabilidade técnica,
manifestações de interesse, projetos de instalação de aprovação de
locais, licenciamento, acompanhamento de publicações no DOU - Diário
Oﬁcial da União gerando relatórios, incluindo o atendimento às
demandas
do
MCom
e
Anatel,
como
autuações, exigências, correção de características técnicas,
determinações
e
outras
especiﬁcações
relacionadas
aos processos deste Termo, dentro dos padrões exigidos pela
legislação em vigor, considerando as normas do Ministério das
Comunicações e da Agência Reguladora e Fiscalizadora- Anatel.

1.3.2.

A execução do serviço objeto deste Termo acontecerá em 2 etapas:

1.3.2.1.
1ª Etapa – Elaboração de estudo de Viabilidade Técnica do
aumento da cobertura do sinal GTVD da Fundação TV Minas, dos canais de
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RTVD e dimensionamento do
retransmissão, que contempla:

sistema

de

GTVD

e

sistemas

de

a) Realizar estudo de viabilidade para o aumento da cobertura do canal
17 GTVD da Fundação TV Minas em Belo Horizonte/MG, visando o
aproveitamento máximo do direito de transmissão da emissora e
melhoria na cobertura da região
metropolitana de Belo
Horizonte/MG, usando ferramentas ou softwares compatíveis com a
regulamentação vigente e com os resultados gerados pelo sistema
Mosaico, análise da Anatel e Ministério das Comunicações-MCom,
visando celeridade em sua aprovação;
b) Preparar a documentação e realizar os protocolos referentes ao
pedido de alteração técnica, para a autorização da execução do
serviço de GTVD com as novas características técnicas e de acordo
com a legislação em vigor;
c) Dimensionar o sistema de GTVD, informando a potência do
equipamento transmissor, sistema de antenas de transmissão, linhas
de transmissão, centro de fase, azimutes, de acordo com o estudo de
viabilidade executado e informações de campo coletadas e fornecidas
pela CONTRATANTE;
d) Realizar estudos de viabilidade do canal digital em caráter primário ou
secundário, e consequentemente a inclusão no PBTVD nas localidades
pleiteadas, otimizando a cobertura do município, para que seja possível
atendimento inclusive de distritos e/ou povoados, usando ferramentas
ou softwares compatíveis com a regulamentação vigente e com os
resultados gerados pelo
sistema Mosaico, análise da Anatel e
Ministério das Comunicações-MCom, visando celeridade em sua
aprovação;
e) Enviar manifestação de interesse dos canais RTVD junto ao
sistema SISRD ou conforme a legislação em vigor. Resguardando o
registro do interesse que poderá ser pela CONTRATANTE requerido
para ser protocolado concomitantemente via sistema CADSEI, em caso
de indisponibilidade do sistema disponível.
f) Encaminhar pedido de autorização para execução do serviço de
retransmissão de televisão em caráter primário ou secundário, em
tecnologia digital, de acordo com a legislação em vigor;
g) Preparar a documentação e realizar os protocolos referentes ao
pedido de autorização para execução do serviço de retransmissão de
televisão em caráter primário ou secundário, em tecnologia digital, de
acordo com a legislação em vigor;
h) Dimensionar os sistemas de retransmissão, informando a potência
do equipamento transmissor, sistema de antenas de transmissão,
linhas de transmissão, centro de fase, azimutes, de acordo com o
estudo de viabilidade executado e informações de campo coletadas e
fornecidas pela CONTRATANTE;
i) Acompanhar as publicações de consultas públicas e do ato de
inclusão do canal primário, gerando relatório das publicações no DOU,
a ser encaminhado para a CONTRATANTE;
j) Acompanhar a outorga do canal primário ou secundário pelo MCom,
gerando relatório das publicações no DOU a ser encaminhado para a
CONTRATANTE.
1.3.2.2.
2ª Etapa –
CONTRATADA deverá:

Licenciamento

das

estações,

no

qual

a

a) Encaminhar solicitação de uso de RF (radiofrequência) dos canais;
b) Cadastrar as estações no sistema Mosaico (conforme critérios da
Anatel) ou outro por essa indicado, com o acompanhamento até a
publicação do Ato de RF (radiofrequência) no DOU, gerando relatórios
das publicações no DOU, a ser encaminhado para a CONTRATANTE;
c) Elaborar os Relatórios de Conformidade Referente à Limitação da
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Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos,
conforme Resolução Anatel nº 700, indicando e informando os
procedimentos para a CONTRATANTE, e se esta deverá tomar
providencias quanto à medida em campo em relação a RNI;
d) Elaborar do projeto técnico;
e) Executar os procedimentos para licenciamento das estações com
elaboração do laudo de vistoria, e quitação da ART;
f) Emitir e encaminhar para a CONTRATANTE os boletos de todas
as taxas legais previstas e necessárias;
g) Disponibilizar todos documentos em meio digital, de análise técnica,
projetos e licenças, para arquivamento;
h) Disponibilizar os mapas de cobertura em meio digital (seja por SEI!
MG, e-mail ou serviço de armazenamento em nuvem) e em formato
.kml.
i) Acompanhar os
funcionamento.
1.4.

processos

até

a

emissão

da

licença

de

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.4.1.
Tendo em vista que os serviços descritos neste Termo dependem da
anuência do MCom e Anatel, e são de suma importância para a expansão dos
sinais digitais da CONTRATANTE, é necessário que a empresa vencedora do
certame, conhecedora da legislação do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, e do Regulamento do Serviço de Retransmissão de Televisão e do
Serviço de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, faça o estudo de viabilidade em cada localidade visando a otimização da
solução que atenda a demanda dentro do menor prazo possível e obtenha
aproveitamento máximo do direito de transmissão ou retransmissão.
1.4.1.1.
Poderão ser considerados na execução do objeto deste termo
ou nos estudos de viabilidade da cobertura, as autorizações e outorgas da
geradora e de retransmissão de TV já aprovadas ao Governo do Estado de
Minas Gerais, ou parceiras, sendo necessário que a CONTRATADA faça
preliminarmente a apresentação da proposta técnica de alterações de
características ou ações para regularização necessária, mediante a
aprovação da CONTRATANTE.
1.4.1.2.
O vencedor do certame analisará os melhores procedimentos e
soluções para a obtenção de outorga de retransmissão dentro do menor
prazo possível, considerando inclusive os procedimentos para elegibilidade e
adesão ao Programa Federal Digitaliza Brasil, instituído pela Portaria MCom
2.524/2021, ou por suas atualizações.
1.4.2.
Nas localidades em que não for possível a viabilidade do canal em
caráter primário, ou quando a CONTRATANTE indicar, a empresa vencedora do
certame deverá realizar o estudo para a utilização em caráter secundário.
1.4.2.1.
A localização e classe do canal deverá considerar o atendimento da
área conforme o estabelecido na legislação vigente, tanto em área
coberta, quanto em população atendida, sendo previsto a cobertura de provados
e distritos onde possui atendimento escolar.
1.4.3.
Elaboração dos projetos técnicos,
conforme o sistema
dimensionado na 1ª Etapa, deverá conter: o local de instalação (Coordenadas e
endereço), características dos equipamentos de transmissão, croquis de
instalação (indicando posicionamento da antena na torre - centro de fase e
azimute), mapa de cobertura com o contorno, a mancha de cobertura pelo
método de propagação Deygout Assis e o setores censitários conforme IBGE
adotado pela Anatel, informações sobre os distritos/povoados atendidos e tabela
de cobertura indicando o NM, altura efetiva, ERP em cada direção (sem
correção), contorno e coordenadas geográﬁcas em cada azimute, conforme
legislação vigente.
1.4.4.
Em casos que a cobertura do sinal não atenda distrito(s) e/ou
povoado(s), a CONTRATADA poderá realizar o estudo para obtenção de
autorização para instalação de sistema de retransmissão, seja por estação
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auxiliar ou outro serviço, que atenda a área especifica.
1.4.5.
A solicitação do licenciamento para cada estação deverá ser
realizada pelo sistema Mosaico da Anatel, ou conforme legislação
vigente, realizando o seu cadastramento completo, considerando os dados
aprovados do projeto técnico.
1.4.6.
O(s) proﬁssional(is) habilitado(s) deverão emitir e efetuar o
pagamento da(s) ART's (anotação de responsabilidade técnica) para execução de
cada fase dos serviços previstos neste objeto.
1.4.7.
Quando necessário, a CONTRATANTE fornecerá o acesso ao
Mosaico para o(s) proﬁssional(is) habilitados e apontados pela empresa
vencedora do certame como responsável técnico pelo auto-cadastramento.
1.4.8.
Deverá ser enviado ao ﬁscal do contrato, toda documentação,
projeto técnico, ART, protocolos, formulários, relatórios de publicações e
declarações previstas na legislação vigente do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, que comprovem a execução das etapas prevista neste objeto.
1.4.8.1.
Nas análises técnicas haverá a necessidade da utilização de
softwares especíﬁcos para o padrão ISDB-Tb, que realizam múltiplos
métodos de cálculos, analisem a otimização da rede de retransmissão,
redes SFN, e cálculo de cobertura.
1.4.8.2.
Todo o estudo de canalização, potência, características dos
equipamentos, antenas, azimutes, centro de fase, interferências, redes
MFN ou SFN e reforçadores de sinal digital, deverão ser feitos utilizando
softwares e ferramentas compatíveis com a análise e resultados do MCom e
Anatel.
1.4.9.
A equipe técnica da CONTRATANTE se responsabilizará por
disponibilizar à CONTRATADA, todas as informações coletadas em campo, para
que seja possível a execução do serviço da 1º Etapa prevista neste Termo.
1.4.9.1.
Em casos que as informações técnicas apresentadas pela
equipe de campo não forem suﬁcientes para a conclusão das etapas
previstas na execução do objeto, mediante a aprovação da
CONTRATANTE, haverá possibilidade de nova vistoria para averiguação
das
informações
necessárias
para
a CONTRATADA, desde que
comprovada e justificada por escrito a necessidade.
1.4.10.
Em casos onde o indeferimento do pleito pelo MCom ou Anatel
inviabilizem o inicio da 2º Etapa, a CONTRATADA deverá elaborar novo estudo,
até que seja aprovado pelos órgãos competentes, sem a possibilidade de
apresentação de orçamento adicional.
1.4.10.1. Esgotando todas as alternativas técnicas para a viabilização do
pleito, a CONTRATADA deverá emitir um relatório técnico, assinado pelo
proﬁssional habilitado, informando o ocorrido e justiﬁcando impossibilidade
da conclusão das etapas, que poderá ou não ser acatado pela
CONTRATANTE, mediante justificativa.
1.4.11.
A
empresa
vencedora
do
certame
deverá
realizar
o
acompanhamento dos trâmites, gerando relatórios semanais contendo número
dos processos, município (estação), canal, publicações DOU e o status.
1.4.11.1. A CONTRATADA reportará à CONTRATANTE em até 5 (cinco)
dias úteis após a ocorrência de um fato relevante publicado no D.O.U.
(conclusão de uma das etapas do processo), para ciência, arquivo e
eventuais providências.
1.4.12.
Toda gestão e tramitação dos documentos relacionados ao objeto
deste Termo será realizado via Sistema Eletrônico de Informações SEI! MG, onde
a CONTRATADA e a CONTRATANTE farão as inserções, disponibilizando os
dados e documentos para visualização de ambas as partes.
1.4.12.1. A CONTRATADA deverá realizar o cadastro de usuário externo
no Sistema Eletrônico de Informações SEI! MG.
1.4.13.
Todos os encargos, com deslocamentos, viagens, passagens,
combustível, hospedagem, gastos em geral, impostos, taxas, devem estar
previstos nos preços apresentados.
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DOS LOTES:

2.
2.1.

DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

O serviço será executado em lote único devido à necessidade da compatibilidade e
responsabilidade técnica nas execuções das etapas, e a sua divisão em parcelas
traria prejuízo para o conjunto e perda de economia de escala.
2.2.
LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:
A participação neste certame será aberta a todos os licitantes, visto que o valor total
estimado do lote é maior do que R$80.000,00, ou seja, o valor é maior que
aquele estabelecido no art. 48, inciso I, da LC 123/2006 e art. 8º do Decreto Estadual
nº 47.437/2018.
3.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV Minas - tem por ﬁnalidade promover,
por meio da Televisão Educativa, sem ﬁns comerciais, a difusão de atividades
culturais, informativas, cidadania, educação e a integração do Estado, bem como
formular, executar e ﬁscalizar a Política Estadual de Telecomunicações, em
consonância com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo – SECULT.
Com a promulgação da Lei Estadual nº 23.304 de 30 de maio de 2019, todas as
competências do extinto Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas
Gerais-DETEL, antes incorporadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão-SEPLAG através da Lei nº 22.284 de 14 de setembro de 2016, foram todas
transferidas para a Fundação TV Minas Cultural e Educativa ou, eventualmente, pela
Empresa Mineira de Comunicação, sua sucessora conforme a Lei nº 22.294, de 20 de
setembro de 2016, ﬁcando a cargo desta Fundação e/ou Empresa Pública a gestão
das outorgas e autorizações vinculadas ao serviço de radiodifusão.
Por meio do empenho e iniciativas de ações executadas ao logo dos anos, pelo
extinto Departamento Estadual de Telecomunicações-DETEL, pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, pela Secretaria de Estado da Educação e pela
Fundação TV Minas Cultural e Educativa, foi possível a obtenção da concessão do
canal da geradora Rede Minas – Canal 09 VHF, posteriormente a consignação do
Canal 17 UHF em Belo Horizonte/MG e as autorizações de retransmissão de TV em
alguns municípios de Mineiros. Porém estas não são suﬁcientes para a cobertura
total do Estado de Minas Gerais. Durante anos, diversas manifestações de interesses
e projetos para a solicitação de provação de locais foram protocoladas junto
ao Ministério das Comunicações para obtenção de outorgas, mas devido às
constantes modiﬁcações na legislação dos serviços radiodifusão de sons e imagens,
centenas de processos foram arquivados.
Através de acordos com Prefeituras, relacionamentos com parceiras e autorizações
concedidas ao Governo do Estado, atualmente o sinal da Rede Minas encontra-se
disponível em mais de 300 municípios mineiros (na tecnologia analógica ou
digital), garantindo um entretenimento televisivo de qualidade, com programação e
produção com princípios educativos, culturais, éticos e sociais, conforme previsto na
Constituição Brasileira:
...
Título VIII - Da Ordem Social
Capítulo V - Da Comunicação Social
“Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção
independente que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística,
conforme percentuais estabelecidos em lei

RÃO - Termo de Referência
Edital
Pregão
PE 1261561
de Serviço
005/2021
TVMINAS/COMPRAS
(36996560)
E SEI
CONTRATOS
2210.01.0000204/2021-30
36994262
SEI
/ pg.2210.01.0000204/2021-30
26
/p

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.”
Com o objetivo de dar à população mineira maior acesso à educação e cultura via
difusão de conteúdos de relevância e de interesse público, e preocupados em apoiar
ações que minimizam as perturbações no sistema de educação em decorrência da
epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus
(COVID-19), a Fundação TV Minas e a Secretaria de Educação de Minas Gerais vêm
reunindo esforços para que famílias e alunos do ensino fundamental tenham acesso
à conteúdos educativos e escolares através da recepção do sinal televisivo,
transmitido pela Fundação TV Minas - Rede Minas. O Projeto de Expansão prevê
através do recurso da multiprogramação, além do sinal da TV Minas, que será
veiculado também mais outros canais especíﬁcos voltados para conteúdos da
Secretaria de Educação, sendo estes transmitidos na mesma infraestrutura da TV
Minas.
Com esta implementação será possível criação de um canal exclusivo para o ensino
básico e outro canal para o ensino fundamental e médio, bem como implementar o
conceito de Escola de Tempo Integral de forma mista, ou seja, combinando o modo
Presencial e o modo de Ensino à Distância - EaD, beneﬁciando alunos, educadores da
rede estadual de ensino e a comunidade em geral do Estado de Minas Gerais.
Cabe ressaltar que esta contratação tem como principal objetivo expandir os
sinais da TV Minas, juntamente com os outros canais da Educação, atendendo
simultaneamente à legislação que rege a respeito do cronograma de desligamento
dos sinais analógico, tendo em vista que em apenas 50 municípios do Estado
atualmente recebem o sinal digital da TV Minas.
Conforme Portaria Mcom nº 2524 de 4 de maio de 2021, dentre os objetivos do
Programa do Governo Federal denominado "Digitaliza Brasil", possui também a
conclusão o processo de digitalização dos sinais de televisão analógica terrestre até
31 de dezembro de 2023, data ﬁnal para o desligamento dos sinais analógicos no
Brasil.
Para tanto, surge a necessidade do Governo de Minas Gerais, através da Fundação
TV Minas, alcançar a cobertura dos municípios do Estado, utilizando a transmissão de
programação televisiva como ferramenta eﬁciente, podendo ser utilizada como
recurso didático capaz de fazer uma interligação entre disciplinas, acontecimentos
sociais, políticos, culturais locais e globais.
Com as constantes reformas administrativas no Governo do Estado, a redução
considerável da equipe técnica e a falta de orçamento para contratação de servidores
com qualiﬁcação necessária e especializada para a elaboração de projetos, e ainda
considerando que a alta complexidade do serviço em questão inviabiliza a capacitação
de outros proﬁssionais em tempo hábil para cumprimento do cronograma, tendo em
vista que cada etapa do processo dependerá da análise e aprovação do Mcom e
Anatel, será necessário a contratação objeto de Termo, ﬁcando sob a competência
da Diretoria de Politicas de Telecomunicações o planejamento, organização,
coordenação, ﬁscalização, controle e supervisão da execução dos serviços,
conforme as atribuições previstas no Estatuto da Fundação TV Minas.
Importante salientar que a execução do serviço objeto deste termo, deve ser
realizada por proﬁssionais capacitados, engenheiros conhecedores dos processos
para obtenção de outorgas, dos softwares especíﬁcos para os serviços de
radiodifusão e das normativas técnicas e legislações vigentes, com condições de
elaborar grande volume de análises, pedidos de outorgas/autorizações e
licenciamentos dentro do cronograma determinado pelo Governo Federal.
Com a conclusão do licenciamento das novas estações, continuará sob a
responsabilidade da Diretoria de Politicas de Telecomunicações toda a gestão das
outorgas, regularização dos FISTEL, execução de projetos para adequação
das instalações e características técnicas, regularização das licenças e elaboração de
todos os procedimentos determinados pela legislação em vigor para o cumprimento
e execução dos serviços de radiodifusão.
3.1.

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

De acordo com levantamentos prévios da Diretoria de Politicas e Telecomunicações,
baseados em históricos dos relatórios técnicos arquivados na emissora, informações
de parceiros e telespectadores, e cobertura dos sistemas instalados no interior o
Estado, estima-se que será necessária a elaboração de aproximadamente
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600 (seiscentos) estudos de viabilidade, projetos de aprovação de locais e
licenciamento de estações, para que seja possível a cobertura do sinal digital nos 853
municípios de Minas Gerais, incluindo alguns distritos e/ou povoados.
Paralelo a essa contratação, equipes formadas por técnicos e engenheiros,
compostas por colaboradores da TV Minas e Empresa Mineira de Comunicação, estão
executando o levantamento das informações técnicas de campo, nos
municípios previstos no Anexo I deste termo, quantitativo este baseado nas
localidades que atualmente não são atendidas ou cobertas por sinal analógico da TV
Minas, com o intuito de veriﬁcar a real situação da recepção do sinal da TV Minas, a
quantidade de municípios, distritos e/ou povoados que necessitarão da obtenção de
autorização para retransmissão de TV, a necessidade da aquisição de equipamentos
para instalação de infraestruturas de TV digital, informações estas necessárias para a
execução da contratação objeto deste Termo.
Assim, para que este volume de material técnico a ser produzido apresente a mesma
compatibilidade e responsabilidade técnica nas execuções das etapas, faz-se
necessária a contratação de 1 (uma) unidade de serviços especializados para a
completa elaboração de processos para a obtenção de autorização e licenciamento
junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de radiodifusão,
para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia Digital.
JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

4.

O objeto do Termo de Referência pode ser considerado como serviço comum, já que
é possível deﬁnir seus padrões de desempenho e qualidade objetivamente, por meio
de especiﬁcações usuais praticadas no mercado (art. 3°, II, do Decreto 48.012 de
22/07/2020). Além disso, observando o valor estimado obtido em pesquisa de
mercado, indica-se a contratação desse serviço por meio da modalidade licitatória de
pregão eletrônico.
DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à
complexidade técnica do objeto a ser contratado, considerando que as empresas
que atuam no mercado têm condições de prestar os serviços de forma
independente.
6.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1.

A empresa participante deverá apresentar:
6.1.1.
Atestado(s) de desempenho anterior fornecido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, vedado o auto atestado, comprobatório(s) da
capacidade técnica da Licitante para a prestação dos serviços do objeto da
presente licitação, com serviço compatível com as especiﬁcações e prazos
estipulados no Termo de Referência, atendendo ao quantitativo mínimo de 50 %
(cinquenta por cento) do volume de material a ser produzido.
6.1.2.

O registro da Empresa junto ao CREA/MG;

6.1.3.
Relação dos proﬁssionais do(s) responsável(eis) pela execução do
serviço, juntamente com a cópia de seu(s) respectivo(s) registro(s).
6.1.3.1.
O(s) proﬁssionais deverão ser aptos a executar o serviço
conforme regulamentação CREA, ou seja deve ser
realizado
por proﬁssionais graduados em formação de nível superior, devidamente
registrados no CREA de sua região e com habilitações prescritas na
Resolução nº 218 de 29 de junho de 1973 do CONFEA.
6.1.3.2.
O(s) proﬁssional(is)
validado(s) no CREA/MG.
7.

de

outro

estado

devem

ser/estar

CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1.
O critério de julgamento será o de menor preço, observadas as
especificações técnicas e as demais condições definidas neste Termo de Referência.
7.2.

Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
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encargos sociais, ﬁnanceiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais
ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
7.2.1.
Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários dos itens envolvidos no lote do presente certame.
7.3.
O valor da contratação é meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão da prestação
de serviços
efetivamente realizada.
8.

DA PROVA DE CONCEITO:

8.1.

Não será exigida a apresentação de prova de conceito.

9.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

9.1.

PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.1.1.
A
CONTRATADA
deverá
elaborar
cronograma
contendo
detalhamento do serviço a ser entregue em até 5 (cinco) dias úteis após a
assinatura do contrato.
9.1.2.
O cronograma deverá ser enviado à CONTRATANTE para o e-mail
telecom@redeminas.mg.gov.br, que deverá analisá-lo em até 02 (dois) dias úteis.
Após aprovação, será enviada Ordem de Serviço à CONTRATADA, para início
imediato da prestação do serviço.
9.1.2.1.
contrato;

Início das atividades: 10 (dez) dias úteis após a assinatura do

9.1.2.2.

Periodicidade:
a) 1ª Etapa: prazo de execução de 90 (noventa) dias,
contados do envio das informações por parte da
CONTRATANTE; os dados serão levantados pela equipe
técnica
da CONTRATANTE por meio de inspeções em
campo.
b) 2ª Etapa: prazo de ﬁnalização de 90 (noventa) dias a partir
da consignação do canal.

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.2.
9.2.1.
9.3.

O serviço deverá ser executado na sede da CONTRATADA.
DA EXECUÇÃO:

9.3.1.
Os documentos que demandem assinatura do representante legal da
CONTRATANTE, devem ser encaminhados já formatados, com todos os dados
preenchidos por meio eletrônico, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da
data de envio aos órgãos reguladores.
9.3.2.
Todas as fases devem vir acompanhadas das respectivas
quitadas pela CONTRATADA.
9.4.

ART’s

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
9.4.1.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo de cada etapa do serviço, nos termos abaixo.
9.4.2.
Após a execução dos serviços de cada etapa, a CONTRATADA
deverá entregar toda a documentação técnica e legal comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual.
9.4.3.
O recebimento provisório será realizado pelo gestor/ﬁscal técnico ou
pela equipe de ﬁscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte
forma:
9.4.3.1.
A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de proﬁssionais técnicos competentes, com a
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ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
9.4.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao ﬁnal de cada
período de faturamento, o gestor/ﬁscal técnico do contrato irá apurar
o desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados,
registrando se necessário, em relatório a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
9.4.3.1.2. A CONTRATADA ﬁca obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços, cabendo à ﬁscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisório.
9.4.3.1.3. O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando
cabível, à entrega do acervo documental e comprobatório das
execuções das etapas, para o arquivamento de cada processo relativo
ao objeto.
9.4.3.2.
No prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada ﬁscal ou a equipe de ﬁscalização
deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
9.4.3.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela ﬁscalização e, caso haja irregularidades que impeçam
a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correções.
9.4.3.2.2. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
9.4.3.2.3. Inserir o documento ﬁscal no processo e solicitar o Ateste
do Fiscais do Contrato.
9.4.4.
O recebimento provisório ou deﬁnitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor.
9.4.5.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal
do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.
9.5.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Não se aplica.

10.

DO PAGAMENTO:

10.1.
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneﬁciário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data ﬁnal do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
10.2.
O pagamento será parcelado de acordo com o serviço efetivamente
executado, sendo que na conclusão da:
a) 1º Etapa será efetuado o pagamento de 40% do valor cobrado para
execução do serviço, por localidade, após a entrega na totalidade.
b) 2º Etapa: Pagamento do valor restante da 1ª Etapa, para a execução
do serviço, por localidade, após a entrega da totalidade das licenças.
10.3.

Os documentos ﬁscais deverão ser enviados diretamente para a
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Gerência de Logística e conter, no mínimo, os seguintes dados:
Dados da CONTRATANTE:
Nome: FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
CNPJ: 21.229.281/0001-29
Endereço: Centro de Cultura Presidente Itamar Franco - Edifício Rádio
Inconfidência e Rede Minas, na Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro
Preto - Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-074
Dados da CONTRATADA
Banco:
Agência:
Número da conta:
11.

DO CONTRATO:

11.1.
Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º,
XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2.
O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oﬁcial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por
idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de
termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.
12.
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
RELAÇÃO JURÍDICA:

E GERENCIAMENTO

DA

12.1.
Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do
artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente,
agente para acompanhar e ﬁscalizar o contrato, como representante da
Administração.
12.2.
Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
12.3.
A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal deﬁnido pela
lei civil.
12.4.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especiﬁcações do Edital, seus
anexos e da proposta da CONTRATADA.
12.5.
Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de contrato,
que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser
observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902,
de 27 de janeiro de 2012.
12.6.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal
do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para
adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei
nº.8.666/93.
12.6.1.
Caberá ao gestor os
controles
necessários ao pleno cumprimento do contrato.
13.

administrativos/ﬁnanceiros

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1.
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária Anual
nº 23.751 de 30 de Dezembro de 2020.
1261 12 368 151 2074 0001 3 3 90 39 99 0 23 1
14.

DAS GARANTIAS:

RÃO - Termo de Referência
Edital
Pregão
PE 1261561
de Serviço
005/2021
TVMINAS/COMPRAS
(36996560)
E SEI
CONTRATOS
2210.01.0000204/2021-30
36994262
SEI
/ pg.2210.01.0000204/2021-30
31
/p

14.1.

GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

14.1.1.
O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do
contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor total do contrato.
14.1.2.
No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo
optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou
fiança bancária.
14.1.2.1. A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por
dia até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.
14.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.
14.1.3.
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
14.1.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e
do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
14.1.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato
14.1.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e
14.1.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e
para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
14.2.
GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO:
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL:

FABRICANTE,

GARANTIA

14.2.1.
Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de 90 (noventa) dias a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em
sua proposta comercial.
15.

DA VISTORIA TÉCNICA:

15.1.

Não se aplica.

16.

DA SUBCONTRATAÇÃO:

16.1.
É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado, podendo usar proﬁssionais habilitados, por esta
contratados, mediante apresentação de termo contratual, que comprove a relação e
vinculo à este objeto.
17.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

17.1.

DA CONTRATADA:

17.1.1.
Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas,
de acordo com as exigências constantes neste documento.
17.1.2.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as à CONTRATANTE
para ateste e pagamento.
17.1.3.
Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
17.1.4.
Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos serviços empregados,
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no prazo fixado pelo fiscal do contrato.
17.1.5.
Assegurar à CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as normas
e especificações técnicas recomendadas neste documento.
17.1.6.
Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento dos itens
necessários a prestação, se houver.
17.1.7.
Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.
17.1.8.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à entidade
estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade,
ﬁcando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos.
17.1.9.
Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na
prestação dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor
e na forma exigida neste termo de referência.
17.1.10.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
ambientais, ﬁscais, impostos, taxas e comerciais resultantes da execução do
objeto deste Termo de Referência.
17.1.11.
Não transferir para a CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.
17.1.12.
Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação
exigidas na licitação.
17.1.13.
Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para
representá-lo no local da execução do objeto contratado.
17.1.14.

TÉCNICAS:

17.1.14.1. Atender a toda a legislação vigente que regula os Serviços de
Radiodifusão Sons e Imagens, seus Ancilares e Auxiliares, Serviços de
Telecomunicações, Meio Ambiente, Segurança, CREA e CONFEA e demais
órgãos reguladores vinculados.
17.2.

DA CONTRATANTE:

17.2.1.
Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização da prestação dos
serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
17.2.2.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta
17.2.3.
Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem
em desacordo com a especificação e da proposta comercial da CONTRATADA.
17.2.4.
Notiﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, ﬁxando prazo para a sua correção, certiﬁcando-se que as soluções por
ela propostas sejam as mais adequadas.
17.2.5.
Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notiﬁcação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
17.2.6.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
17.2.7.

Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
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Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
17.2.8.
Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
17.2.9.
Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso
necessário.
17.2.10.

TÉCNICAS:

17.2.10.1. Quitar as taxas emitidas pelo MCom e Anatel, relativas as
obrigações legais dos Serviços de Radiodifusão, seus Ancilares e Auxiliares,
relativas as estações objeto desta contratação.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.

18.1.
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
18.1.1.

advertência por escrito;

18.1.2.

multa de até:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
18.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entregado
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao
uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das
especificações contratadas;
18.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.
18.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
18.1.5.
Declaração
Administração Pública;

de inidoneidade para licitar

ou

contratar

com a

18.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
18.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 2002.
18.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.
18.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
18.7.

As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
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obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
18.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
18.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

18.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipiﬁcada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral
do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização –PAR.
19.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

19.1.
O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 15, § 1º, do Decreto
Estadual nº 48.012/2020 e art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2011).

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 22/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36994262 e o código CRC AF3F3B89.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 36994262
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.20.09.2020.

ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561 ____/2021
(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A
CONSTAR NA
PROPOSTA
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone
Endereço
Eletrônico
Nome do
Representante
Legal
CPF do
Representante
Legal

LOTE ITEM

1

1

CÓDIGO
SIAD

107328

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

QUANTIDADE UNIDADE

1

SUBITEM QUANTIDADE UNIDADE

unidade

VALOR
DESCRIÇÃO
VALOR
UNITÁRIO
DO ITEM
TOTAL (R$)
(R$)
CATMAS
SERVIÇO
ESPECIALIZADO
EM
ELABORAÇÃO
DE PROCESSO
DE OBTENÇÃO
DE
AUTORIZAÇÃO
E OUTORGAS
PARA SINAIS
DE TV DIGITAL.
CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
DO EDITAL E
SEUS ANEXOS.

DESCRIÇÃO
ITENS QUE

VALOR

VALOR

ADRÃO - Proposta Comercial
Edital de
PEServiço
1261561
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SUBITEM QUANTIDADE UNIDADE

1.1

1.2
600
1.3
1.4

unidade

COMPÕE O
UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
SERVIÇO
Estudo de
Viabilidade e
dimensionamento
do sistema
Elaboração do
projeto técnico
conforme sistema
dimensionado
Relatório de
Conformidade
(RNI)
Licenciamento
das estações

Prazo de
Garantia
Prazo de
Entrega
Prazo de
Validade da
Proposta
Local de
Entrega

Declaro que
a) serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital.
b) nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas e ﬁnanceiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura
possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de
acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
c) esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 22/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36995056 e o código CRC FFABE611.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 36995056

Rua Tenente Brito Melo, 1090 - Bairro Barro Preto - Belo Horizonte - CEP 30180-074

ADRÃO - Proposta Comercial
Edital de
PEServiço
1261561
TVMINAS/COMPRAS
005/2021 (36996560)E CONTRATOS
SEI 2210.01.0000204/2021-30
36995056
SEI 2210.01.0000204/2021-30
/ pg. 37
/ pg. 3

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.20.09.2020.

TVMINAS/COMPRAS E CONTRATOS
Belo Horizonte, 22 de outubro de 2021.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE MENORES
A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE
DECRETO ESTADUAL Nº 47.437, de 2018
A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no
rol descrito no item 4.3 deste Edital, não havendo quaisquer impedimentos que a
impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PADRÃO - Declarações
Edital
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS
A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições
contidas neste edital e seus anexos.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o
disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição
Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 22/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36995133 e o código CRC 46F91A61.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30
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FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Rua Tenente Brito Melo, 1090 - Bairro Barro Preto / Belo Horizonte - CEP 30180-074
Versão v.08.09.2021.

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
Processo nº 2210.01.0000204/2021-30
CONTRATO Nº

/2021
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAÇÃO
TV MINAS CULTURAL E
EDUCATIVA E A EMPRESA
[INSERIR
NOME
DA
EMPRESA],
NA
FORMA
ABAIXO:

As partes, por intermédio dos seus representantes legais, resolvem celebrar o
presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico 1261561 ___/2021 Processo de Compras nº 1261561 0000__/2021, que será regido pela Lei
Federal 10.520/2002, e demais legislações especíﬁcas pertinentes à contratação, e
subsidiariamente pela nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores, aplicandose ainda, no que couber, as demais normas especíﬁcas aplicáveis ao objeto, ainda
que não citadas expressamente.
CONTRATANTE:
NOME: FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
E-MAIL: presidencia@redeminas.mg.gov.br; licitacao@redeminas.mg.gov.br
ENDEREÇO: Rua Tenente Brito Melo, 1090 - 2º andar, Ed. Rádio Inconfidência e Rede
Minas, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG – CEP 31.180-074
CNPJ/MF: 21.229.281/0001-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062979871.00-60
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:
PORTARIA DE COMPETÊNCIA: Portaria Conjunta EMC e TV MINAS nº 05, de
02/09/2020
CONTRATADA:
NOME EMPRESARIAL:
E-MAIL: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx
ENDEREÇO: Av/Rua xxxxxxxxxxxx, nº xxxxx, Bairro xxxxxxxxxxxx,
Município/Sigla Estado – CEP: xx.xxx-xxx
CNPJ/MF: XX.XXX.XXX/00XX-XX
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: XXXXXX.XXX-X
REPRESENTANTE LEGAL: [NOME COMPLETO]
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
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1.1.
O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de
serviços especializados para a elaboração de processos para a obtenção de
autorização e licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais
dos serviços de radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em
Tecnologia Digital, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
1.2.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº 1261561
____/2021 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação:

LOTE ITEM

1

1

CÓDIGO
SIAD

107328

QUANTIDADE UNIDADE

1

unidade

VALOR
DESCRIÇÃO
VALOR
UNITÁRIO
DO ITEM
TOTAL (R$)
(R$)
CATMAS
SERVIÇO
ESPECIALIZADO
EM
ELABORAÇÃO
DE PROCESSO
DE OBTENÇÃO
DE
AUTORIZAÇÃO
E OUTORGAS
PARA SINAIS
DE TV DIGITAL.
CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
DO EDITAL E
SEUS ANEXOS.

SUBITEM QUANTIDADE UNIDADE

DESCRIÇÃO
ITENS QUE
COMPÕE O
SERVIÇO

1.1

Estudo de
Viabilidade e
dimensionamento
do sistema

1.2

Elaboração do
projeto técnico
conforme
sistema
dimensionado

600

unidade

1.3

Relatório de
Conformidade
(RNI)

1.4

Licenciamento
das estações

VALOR
VALOR
UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

1.4.
O contrato será celebrado nas quantidades apresentadas na tabela
acima, sob demanda, salientando-se que se trata de um contrato estimativo, que não
obriga a sua execução total.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

2.

2.1.
A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas nos itens 1 DO OBJETO, 9 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO, 14 - DAS GARANTIAS e 16 - DA
SUBCONTRATAÇÃO do Termo de Referência, Anexo I do Edital, inclusive no tocante
a prazos e horários.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.

3.1.
Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação
do seu extrato no órgão oﬁcial de imprensa; podendo ser prorrogado nos termos do
art. 57, II, da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
3.1.1.

Os serviços tenham sido prestados regularmente;

3.1.2.
Seja juntada justiﬁcativa e motivo, por escrito,
Administração mantém interesse na realização do serviço;
3.1.3.
Seja comprovado que o valor
economicamente vantajoso para a Administração;

do

contrato

de

que

a

permanece

3.1.4.
Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação.
3.1.5.
Haja manifestação
interesse na prorrogação;
3.1.5.1.
contratual.

expressa

CONTRATADA

informando

o

A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação

3.1.6.
A prorrogação de contrato
celebração de termo aditivo.
4.

da

deverá ser

promovida mediante

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO

4.1.
O valor total da contratação é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por
extenso]).
4.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.
4.3.
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos à CONTRATADA dependerão da prestação
de serviços efetivamente
realizada.
5.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.
A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:
1261 12 368 151 2074 0001 3 3 90 39 99 0 23 1
5.2.
No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro.
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6.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1.
O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes
encontram-se no item 17 - DO PAGAMENTO do Edital e no item 10 - DO
PAGAMENTO do Anexo I - Termo de Referência.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

7.1.
Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de
12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
7.1.1.
O direito a que se refere o item 7.1 deverá ser efetivamente exercido
mediante pedido formal da CONTRATADA até 180 dias após o atingimento do
lapso de 12 meses a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão
do direito ao seu exercício.
7.1.2.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial
descrito no item 7.1.
7.1.3.
Desde que devidamente justiﬁcado e expressamente previsto no
termo aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior,
até o encerramento do vínculo contratual.
7.2.
Os efeitos ﬁnanceiros retroagem à data do pedido apresentado pela
CONTRATADA.
8.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1.
A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ [inserir valor da
garantia] ([inserir valor da garantia por extenso]), na modalidade de [inserir
modalidade de garantia], correspondente a [percentual da garantia no total do
contrato]% ([percentual da garantia no total do contrato por extenso] por cento) de
seu valor total, no prazo de [prazo para prestação da garantia], observadas as
condições previstas no Termo de Referência.
9.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1.
A ﬁscalização da execução do objeto será efetuada por Representante
/Comissão especialmente designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
item 12 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA do Anexo I - Termo de Referência.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

10.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Anexo
I - Termo de Referência e no Edital.
11.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
E DA CONTRATADA
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11.1.
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no item 17 - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES do Anexo I - Termo
de Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.

12.1.
Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serão observadas as determinações que se seguem.
12.2.
O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem
o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em
consequência desta política, deﬁne, com os propósitos dessa disposição, os
seguintes termos:
12.2.1.
“prática corrupta” signiﬁca a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para inﬂuenciar a ação de um agente
público no processo de licitação ou execução do contrato;
12.2.2.
“prática fraudulenta” signiﬁca a deturpação dos fatos a ﬁm de
inﬂuenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em
detrimento do CONTRATANTE;
12.2.3.
“prática conspiratória” signiﬁca um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem
conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das
propostas a níveis artiﬁciais não competitivos e privar o CONTRATANTE dos
benefícios da competição livre e aberta;
12.2.4.
“prática coercitiva” signiﬁca prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a ﬁm de inﬂuenciar
a participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um
contrato;
12.2.5.

“prática obstrutiva” significa:

12.2.5.1. destruir, falsiﬁcar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos
investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do
CONTRATANTE ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção,
fraude, coerção ou conspiração; signiﬁca ainda ameaçar, assediar ou
intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de
informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação;
ou
12.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do CONTRATANTE ou outro órgão de Controle de investigar e
auditar.
12.3.
O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um
agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou
coercitivas durante o procedimento licitatório.
12.4.
A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser
encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas
cabíveis.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO
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13.1.
É vedada a execução de serviços por empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou colateral ou por
aﬁnidade, até o terceiro grau com agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de conﬁança no órgão CONTRATANTE, salvo se investidos por concurso
público.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.

14.1.
As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
item 18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Edital e do Anexo I - Termo de
Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

15.

15.1.
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
15.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4.
O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
15.4.1.
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
15.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3.

Indenizações e multas.

15.5.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
15.6.
As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
15.7.
No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade
de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

16.1.
As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no
presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou ﬁscalizadores sobre a
matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.
16.2.
No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador,
nos termos do artigo 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a CONTRATADA assume o papel
de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei nº 13.709/2018.
16.3.

A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais
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compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente
para ﬁns de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer
tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa autorização da
CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompatível com as ﬁnalidades
e prazos acordados.
16.4.
As PARTES deverão notiﬁcar uma à outra, por meio eletrônico, em até 2
(dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas atividades,
relativo a operações de tratamento de dados pessoais.
16.5.
As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança
administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar os
dados pessoais que lhe serão conﬁados, levando em conta as diretrizes de órgãos
reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.
16.6.
A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
ﬁscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador, para
a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.
16.7.
As PARTES ﬁcam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de
dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes à Lei
nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.
16.8.
As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As diretrizes
aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que envolva a
presente contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

17.

17.1.
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65
de Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.
17.1.1.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17.1.2.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS.

18.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO

19.1.
A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oﬁcial de
imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei
Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
20.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO

20.1.

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais,
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para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato, conforme art.
55, §2º da Lei nº 8.666/93.
E por estarem
eletronicamente.

ajustadas,

ﬁrmam

as

partes

este

instrumento

assinado

CONTRATANTE:
Nome Responsável Legal
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
CONTRATADA:
Nome(s) Responsável(is) Legal(is)
NOME DA EMPRESA
TESTEMUNHAS:

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 22/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36995384 e o código CRC F4A4E963.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 36995384
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04/11/2021 07:52

Esclarecimentos e impugnações

Esclarecimentos e impugnações
07:52:06

Fechar

Órgão ou entidade:

1260 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Número do pregão:

1261561 000005/2021

Objeto da licitação:

Contratação de serviços para a elaboração de processos para a obtenção de autorização e
licenciamento junto aos órgãos Federais dos serviços de radiodifusão. SEI 2210.01.0000204/202130

Data da licitação:

09/11/2021
Arquivo do edital

Edital:

Nº da Solicitação:

0001

Tipo de solicitação:

Esclarecimento

Situação:

Concluída

Data:

26/10/2021 17:53

Dados do
solicitante

Tipo de pessoa:

Pessoa jurídica

CNPJ:

30.455.201/0001-44

Nome:

PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.

Representante do fornecedor:

RITA DE CASSIA AQUINO DE OLIVEIRA

E-mail:

rita@propagaconsultoria.com.br

Telefone:

(11)98109-8669

Envio de noti cação de resposta

Temos as seguintes dúvidas:
1- Anexo 1 - Item 9.3.2, Entendemos que a fase 1, de viabilidade,
complementa-se com o licenciamento da estação na fase 2, sendo assim
será necessária a emissão de apenas uma ART contemplando todas as
fases. Ou uma ART exclusiva para viabilidade e outra para o licenciamento?
2 - Edital - Item 6.2 - Tendo em vista que deveremos incluir no sistema os
documentos de habilitação e a proposta antes do pregão, existe login e
senha especí cos para essa ação? Se não, qual o caminho para envio da
proposta e dos documentos?

Mensagem:

3 - Edital - Item 7.3.1 Sobre a planilha que expressa a composição de todos
os custos, gostaria de saber se é referente aos serviços prestados conforme
anexo II, ou tem haver com nossos custos operacionais para entrega dos
serviços?

Arquivo:

Pode ser incluído apenas 1 arquivo.

Data:

04/11/2021 07:50

Responsável:

ISABELLA RODRIGUES FERREIRA CONRADO
Sra. Fornecedora,

Resposta

Mensagem:

A resposta aos questionamentos encontra-se anexa.
Atenciosamente,
Pregoeira e Equipe de Apoio

Arquivo:

Visualizar arquivo

https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/consulta/dados/esclarecimentosimpugnacoes/telaCadastroEsclarecimentosImpugnaco…

Esclarecimento nº 001 PROPAGA CONS. ENG. RADIOD. E TELECO. LTDA. (37470787)
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Coordenação de Compras e Contratos

Resposta Esclarecimento 001 - PE 1261561 005/2021 - TVMINAS/COMPRAS E
CONTRATOS
Belo Horizonte, 04 de novembro de 2021.

PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
30.455.201/0001-44
A/C Rita de Cássia Aquino de Oliveira
Sra. Representante,
Em resposta à solicitação de esclarecimento nº 0001 enviada em 26/10/2021,
17:53 horas, esclarecemos que:
1 – Anexo 1 - Item 9.3.2, Entendemos que a fase 1, de viabilidade, complementase com o licenciamento da estação na fase 2, sendo assim será necessária a
emissão de apenas uma ART contemplando todas as fases. Ou uma ART exclusiva
para viabilidade e outra para o licenciamento?
Resposta técnica:
Em conformidade com o sistema do CREA-MG, é necessária a emissão de DUAS
ARTs, uma para o estudo de viabilidade e outra para o licenciamento.
2 – Edital - Item 6.2 - Tendo em vista que deveremos incluir no sistema os
documentos de habilitação e a proposta antes do pregão, existe login e senha
especíﬁcos para essa ação? Se não, qual o caminho para envio da proposta e dos
documentos?
Resposta técnica:
Para participar do certame, gentileza seguir o disposto no item 5 – DO
CREDENCIAMENTO do Edital.
Mais informações sobre o credenciamento e participação no certame
também podem ser obtidas no portal de compras de Minas Gerais no menu:
Cadastro de Fornecedores > Orientações para os Fornecedores http://www.compras.mg.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=1003&Itemid=100078
PASSO A PASSO - Novas regras de pregão eletrônico (Decreto nº
48.012/2020)
Íntegra do Decreto
Resposta Esclarecimento 001 - PE 1261561 005/2021 (37467309)
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Como cadastrar pedidos de impugnação e esclarecimento
Como cadastrar propostas em pregão eletrônico
Como participar da sessão pública
Como apresentar razões e contrarrazões de recurso
ATENDIMENTO AOS FORNECEDORES
HORÁRIO: SEGUNDA À SEXTA, DE 8 ÀS 16 HORAS
ENTRE EM CONTATO PREFERENCIALMENTE PELO E-MAIL:
CADASTRO.FORNECEDORES@PLANEJAMENTO.MG.GOV.BR
TEL: (31) 3916-9755

3 – Edital - Item 7.3.1 Sobre a planilha que expressa a composição de todos os
custos, gostaria de saber se é referente aos serviços prestados conforme anexo II,
ou tem haver com nossos custos operacionais para entrega dos serviços?
Resposta técnica:
O item 7.3.1 traz que:
7.3.1 Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários dos itens envolvidos em cada lote do presente
certame.

Ou seja, devem ser apresentados todos os custos unitários dos itens que compõem
o serviço que será contratado.
Isabella R. F. Conrado
Pregoeira
Empresa Mineira de Comunicação
Documento assinado eletronicamente por Isabella Rodrigues Ferreira
Conrado, Coordenadora, em 04/11/2021, às 07:46, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 37467309 e o código CRC 4EA55897.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

Resposta Esclarecimento 001 - PE 1261561 005/2021 (37467309)
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Esclarecimentos e impugnações

Esclarecimentos e impugnações
08:15:38

Fechar

Órgão ou entidade:

1260 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Número do pregão:

1261561 000005/2021

Objeto da licitação:

Contratação de serviços para a elaboração de processos para a obtenção
de autorização e licenciamento junto aos órgãos Federais dos serviços de
radiodifusão. SEI 2210.01.0000204/2021-30

Data da licitação:

09/11/2021

Edital:

Arquivo do edital

Nº da Solicitação:

0002

Tipo de solicitação:

Esclarecimento

Situação:

Enviada

Data:

03/11/2021 09:34

Dados do
solicitante

Tipo de pessoa:

Pessoa jurídica

CNPJ:

04.665.574/0001-30

Nome:

Alpha Vision Comércio e Serviços de
Telecomunicações LTDA

Representante do fornecedor:

Juliana

E-mail:

jparize@avstelecom.com.br

Telefone:

(21)2728-8450

Envio de noti cação de resposta

Referente ao TR, segue questionamento:
O Edital em sua Habilitação exige como quali cação
técnica “O registro da Empresa junto ao CREA/MG” e
“O(s) pro ssional(is) de outro estado devem
ser/estar validado(s) no CREA/MG.”. Contudo, como
em inúmeras decisões do TCU no sentido de que a
exigência de inscrição ou registro no CREA do local
da obra ou serviço de Engenharia deve ocorrer
somente para execução do contrato, questionamos
se podemos apresentar documentação do CREA de
origem e uma declaração de que fará o registro
posterior no CREA MG?
Atenciosamente.

Mensagem:

Arquivo:

Podem ser incluídos até 5 arquivos PDF.

Sra. Fornecedora,

Resposta

Mensagem:

Anexa a resposta ao questionamento.
Atenciosamente,
Pregoeira e Equipe de Apoio

Arquivo:

Visualizar arquivo

Responder solicitação

Concluir solicitação

https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/consulta/dados/esclarecimentosimpugnacoes/telaCadastroEsclarecimentosImpugnaco…

Esclarecimento nº 002 Alpha Vision Com. Serv. Telecom. LTDA (37470908)
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Coordenação de Compras e Contratos

Resposta Esclarecimento 002 - PE 1261561 005/2021 - TVMINAS/COMPRAS E
CONTRATOS
Belo Horizonte, 04 de novembro de 2021.

Alpha Vision Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA.
04.665.574/0001-30
A/C Juliana Parize
Sra. Representante,
Em resposta à solicitação de esclarecimento nº 0002 enviada em 03/11/2021,
09:34 horas, informamos que:
1 – O Edital em sua Habilitação exige como qualiﬁcação técnica “O registro da
Empresa junto ao CREA/MG” e “O(s) proﬁssional(is) de outro estado devem
ser/estar validado(s) no CREA/MG.”. Contudo, como em inúmeras decisões do TCU
no sentido de que a exigência de inscrição ou registro no CREA do local da obra ou
serviço de Engenharia deve ocorrer somente para execução do contrato,
questionamos se podemos apresentar documentação do CREA de origem e uma
declaração de que fará o registro posterior no CREA MG?
Resposta técnica:
Acerca do apontamento, informamos que será publicada retiﬁcação do Edital.
Assim, no Anexo I do Edital onde se lê:
6.1.2 O registro da Empresa junto ao CREA/MG;
6.1.3 Relação dos proﬁssionais do(s) responsável(eis) pela
execução do serviço, juntamente com a cópia de seu(s)
respectivo(s) registro(s).
6.1.3.1 O(s) proﬁssionais deverão ser aptos aptos a executar o
serviço conforme regulamentação CREA, ou seja deve ser ser
realizado por proﬁssionais graduados em formação de nível
superior, devidamente registrados no CREA de sua região e com
habilitações prescritas na Resolução nº 218 de 29 de junho de
1973 do CONFEA.
6.1.3.2 O(s) proﬁssional(is) de outro estado devem ser/estar
validado(s) no CREA/MG.
Leia-se:
6.1.2 O registro da Empresa junto ao CREA/MG
6.1.2.1 Caso o licitante vencedor não seja cadastrado no
Conselho Regional de Minas Gerais, este poderá apresentar
Resposta Esclarecimento 002 - PE 1261561 005/2021 (37468010)
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o registro da empresa junto ao CREA de origem e
declaração, assinada pelo representante legal, aﬁrmando a
responsabilidade do cadastro da pessoa jurídica junto ao
CREA/MG e apresentação do registro antes do início
previsto para a execução das atividades.
6.1.3 Relação dos proﬁssionais do(s) responsável(eis) pela
execução do serviço, juntamente com a cópia de seu(s)
respectivo(s) registro(s).
6.1.3.1 O(s) proﬁssionais deverão ser aptos aptos a
executar o serviço conforme regulamentação CREA, ou seja
deve ser realizado por proﬁssionais graduados em
formação de nível superior, devidamente registrados no
CREA de sua região e com habilitações prescritas na
Resolução nº 218 de 29 de junho de 1973 do CONFEA.
6.1.3.2 Caso o(s) proﬁssional(is) não seja(m)/esteja(m)
cadastrado(s) no Conselho Regional de Minas Gerais,
deverá ser apresentada declaração, assinada pelo
representante legal, aﬁrmando a responsabilidade do
validação do(s) proﬁssional(is) junto ao CREA/MG e
apresentação da validação antes do início previsto para a
execução das atividades.

Isabella R. F. Conrado
Pregoeira
Empresa Mineira de Comunicação
Documento assinado eletronicamente por Isabella Rodrigues Ferreira
Conrado, Coordenadora, em 04/11/2021, às 08:07, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 37468010 e o código CRC 0A745C45.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

Resposta Esclarecimento 002 - PE 1261561 005/2021 (37468010)
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Esclarecimentos e impugnações

Esclarecimentos e impugnações

ATENÇÃO!
A solicitaçao foi concluída com sucesso.

08:33:33

Fechar

Órgão ou entidade:

1260 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Número do pregão:

1261561 000005/2021

Objeto da licitação:

Contratação de serviços para a elaboração de processos para a obtenção de autorização
e licenciamento junto aos órgãos Federais dos serviços de radiodifusão. SEI
2210.01.0000204/2021-30

Data da licitação:

09/11/2021
Arquivo do edital

Edital:

Nº da Solicitação:

0003

Tipo de solicitação:

Esclarecimento

Situação:

Concluída

Data:

03/11/2021 12:13

Dados do
solicitante

Tipo de pessoa:

Pessoa jurídica

CNPJ:

04.665.574/0001-30

Nome:

Alpha Vision Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA

Representante do fornecedor:

Juliana

E-mail:

Envio de noti cação de resposta

Telefone:

jparize@avstelecom.com.br
(21)2728-8450
Conforme item 17.1 do Edital, o pagamento será efetuado no prazo
de 30 dias após o recebimento dos documentos scais. Como o
serviço envolver 4 etapas distintas, entendemos que o pagamento
ocorrerá após a nalização de cada etapa. Este entendimento está
correto?

Mensagem:
Arquivo:

Podem ser incluídos até 5 arquivos PDF.

Data:

04/11/2021 08:33

Responsável:

ISABELLA RODRIGUES FERREIRA CONRADO
Sra. Fornecedora,

Resposta

Mensagem:

Anexa a resposta ao questionamento.
Atenciosamente,
Pregoeira e Equipe de Apoio

Arquivo:

Visualizar arquivo

https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/consulta/dados/esclarecimentosimpugnacoes/telaCadastroEsclarecimentosImpugnaco…

Esclarecimento nº 003 Alpha Vision Com. Serv. Telecom. LTDA (37470971)
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Coordenação de Compras e Contratos

Resposta Esclarecimento 003 - PE 1261561 005/2021 - TVMINAS/COMPRAS E
CONTRATOS
Belo Horizonte, 04 de novembro de 2021.

Alpha Vision Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA.
04.665.574/0001-30
A/C Juliana Parize
Sra. Representante,
Em resposta à solicitação de esclarecimento nº 0003 enviada em 03/11/2021,
12:13 horas, informamos que:
1 – Conforme item 17.1 do Edital, o pagamento será efetuado no prazo de 30 dias
após o recebimento dos documentos ﬁscais. Como o serviço envolver 4 etapas
distintas, entendemos que o pagamento ocorrerá após a ﬁnalização de cada
etapa. Este entendimento está correto?
Resposta técnica:
Sobre o questionamentos, ressaltamos os seguintes itens no Edital:
17.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado
de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem
bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do
beneﬁciário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
deﬁnitivo, com base nos documentos ﬁscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
(...)
17.4 Demais informações de pagamento estão inseridas no item
10 do Anexo I - Termo de Referência.
E no Anexo I do Edital:
9.4 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
9.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do
recebimento deﬁnitivo de cada etapa do serviço, nos termos
abaixo.
9.4.2. Após a execução dos serviços de cada etapa, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação técnica e
legal comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.
9.4.3. O recebimento provisório será realizado pelo gestor/ﬁscal
Resposta Esclarecimento 003 - PE 1261561 005/2021 (37469252)
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técnico ou pela equipe de ﬁscalização após a entrega da
documentação acima, da seguinte forma:
9.4.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de
todos os serviços executados, por meio de proﬁssionais
técnicos competentes, com a
ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisões ﬁnais que se
fizerem necessários.
9.4.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao
ﬁnal de cada período de faturamento, o gestor/ﬁscal
técnico do contrato irá apurar o desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados,
registrando se necessário, em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato.
9.4.3.1.2. A CONTRATADA ﬁca obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução dos serviços, cabendo à ﬁscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisório.
9.4.3.1.3. O recebimento provisório também ﬁcará
sujeito, quando cabível, à entrega do acervo
documental e comprobatório das execuções das
etapas, para o arquivamento de cada processo relativo
ao objeto.
9.4.3.2. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir do
recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada ﬁscal
ou a equipe de ﬁscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
encaminhá-lo ao gestor do contrato.
9.4.3.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a
documentação apresentada pela ﬁscalização e, caso
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correções.
9.4.3.2.2. Comunicar a empresa para que emita a Nota
Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização.
9.4.3.2.3. Inserir o documento ﬁscal no processo e
solicitar o Ateste do Fiscais do Contrato.
(...)
10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado
de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem
bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do
beneﬁciário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no
prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data
ﬁnal do período de adimplemento a que se referir, com base nos
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ﬁnal do período de adimplemento a que se referir, com base nos
documentos ﬁscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.
10.2. O pagamento será parcelado de acordo com o serviço
efetivamente executado, sendo que na conclusão da:
a) 1º Etapa será efetuado o pagamento de 40% do valor
cobrado para execução do serviço, por localidade, após a
entrega na totalidade.
b) 2º Etapa: Pagamento do valor restante da 1ª Etapa, para a
execução do serviço, por localidade, após a entrega da
totalidade das licenças.
Desta forma, o pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a execução
do
serviço
efetivamente
executado,
recebido
e
atestado.
E
este
procedimento ocorrerá em duas etapas, sendo que:
na 1ª Etapa será efetuado o pagamento de 40% do valor cobrado para
execução do serviço, por localidade, após a entrega na totalidade da mesma.
na 2ª Etapa será efetuado o pagamento do valor restante da 1ª Etapa, para a
execução do serviço, por localidade, após a entrega da totalidade das
licenças.

Isabella R. F. Conrado
Pregoeira
Empresa Mineira de Comunicação
Documento assinado eletronicamente por Isabella Rodrigues Ferreira
Conrado, Coordenadora, em 04/11/2021, às 08:30, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 37469252 e o código CRC 560406CC.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.20.09.2020.

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO:

1.

1.1.
O presente termo de referência tem por objeto a contratação de
serviços especializados para a elaboração de processos para a obtenção de
autorização e licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais
dos serviços de radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV
em Tecnologia Digital, conforme especiﬁcações, exigências e quantidades
estabelecidas neste documento.
CÓDIGO DO
LOTE ITEM
ITEM NO
QUANTIDADE
SIAD
1

1

107328

SUBITEM
1.1
1.2
1.3
1.4

UNIDADE DE
AQUISIÇÃO (OU
UNIDADE DE
MEDIDA)

DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS

UN

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO
DE PROCESSO DE OBTENÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO E OUTORGAS PARA SINAIS
DE TV DIGITAL

1

QUANTIDADE
DE LOCALIDADES

DESCRIÇÃO ITENS QUE COMPÕE O SERVIÇO
Estudo de Viabilidade e dimensionamento do sistema
Elaboração do projeto técnico conforme sistema dimensionado
Relatório de Conformidade (RNI)
Licenciamento das estações

600

1.2.
O contrato será celebrado nas quantidades apresentadas na tabela
acima, sob demanda, salientando-se que se trata de um contrato estimativo, que
não obriga a sua execução total.
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.3.
1.3.1.

A prestação de serviço compreende:
a) A contratação de serviços técnicos proﬁssionais especializados a
serem executados por proﬁssional(ais) de formação apta, conforme
regulamentação do CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, com o objetivo de viabilizar, obter autorização de uso de
radiofrequência, aprovar estudos e licenciar canais outorgados para
o Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens em tecnologia Digital,
sejam estas por estações retransmissoras, estações auxiliares, MFN,
SFN ou pela GTVD, que garanta a cobertura do sinal dentro dos
limites e condições estabelecidas no normativo de radiodifusão
vigente nos municípios do Estado de Minas Gerais.
b) Toda a formalização documental, estudo de viabilidade técnica,
manifestações de interesse, projetos de instalação de aprovação de
locais, licenciamento, acompanhamento de publicações no DOU Diário Oﬁcial da União gerando relatórios, incluindo o atendimento
às
demandas
do
MCom
e
Anatel,
como
autuações, exigências, correção de características técnicas,
determinações
e
outras
especiﬁcações
relacionadas
aos processos deste Termo, dentro dos padrões exigidos pela
legislação em vigor, considerando as normas do Ministério das
Comunicações e da Agência Reguladora e Fiscalizadora- Anatel.

1.3.2.
etapas:

A execução do serviço objeto deste Termo acontecerá em 2

1.3.2.1.

1ª Etapa – Elaboração de estudo de Viabilidade Técnica do
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aumento da cobertura do sinal GTVD da Fundação TV Minas, dos canais
de RTVD e dimensionamento do sistema de GTVD e sistemas de
retransmissão, que contempla:
a) Realizar estudo de viabilidade para o aumento da cobertura do
canal 17 GTVD da Fundação TV Minas em Belo Horizonte/MG,
visando o aproveitamento máximo do direito de transmissão da
emissora e melhoria na cobertura da região metropolitana de Belo
Horizonte/MG, usando ferramentas ou softwares compatíveis com a
regulamentação vigente e com os resultados gerados pelo sistema
Mosaico, análise da Anatel e Ministério das Comunicações-MCom,
visando celeridade em sua aprovação;
b) Preparar a documentação e realizar os protocolos referentes ao
pedido de alteração técnica, para a autorização da execução do
serviço de GTVD com as novas características técnicas e de acordo
com a legislação em vigor;
c) Dimensionar o sistema de GTVD, informando a potência do
equipamento transmissor, sistema de antenas de transmissão, linhas
de transmissão, centro de fase, azimutes, de acordo com o estudo
de viabilidade executado e informações de campo coletadas e
fornecidas pela CONTRATANTE;
d) Realizar estudos de viabilidade do canal digital em caráter
primário ou secundário, e consequentemente a inclusão no
PBTVD nas localidades pleiteadas, otimizando a cobertura do
município, para que seja possível atendimento inclusive de distritos
e/ou povoados, usando ferramentas ou softwares compatíveis com a
regulamentação vigente e com os resultados gerados pelo sistema
Mosaico, análise da Anatel e Ministério das Comunicações-MCom,
visando celeridade em sua aprovação;
e) Enviar manifestação de interesse dos canais RTVD junto ao
sistema SISRD ou conforme a legislação em vigor. Resguardando o
registro do interesse que poderá ser pela CONTRATANTE requerido
para ser protocolado concomitantemente via sistema CADSEI, em
caso de indisponibilidade do sistema disponível.
f) Encaminhar pedido de autorização para execução do serviço de
retransmissão de televisão em caráter primário ou secundário, em
tecnologia digital, de acordo com a legislação em vigor;
g) Preparar a documentação e realizar os protocolos referentes ao
pedido de autorização para execução do serviço de retransmissão
de televisão em caráter primário ou secundário, em tecnologia
digital, de acordo com a legislação em vigor;
h) Dimensionar os sistemas de retransmissão, informando a potência
do equipamento transmissor, sistema de antenas de transmissão,
linhas de transmissão, centro de fase, azimutes, de acordo com o
estudo de viabilidade executado e informações de campo coletadas
e fornecidas pela CONTRATANTE;
i) Acompanhar as publicações de consultas públicas e do ato de
inclusão do canal primário, gerando relatório das publicações no
DOU, a ser encaminhado para a CONTRATANTE;
j) Acompanhar a outorga do canal primário ou secundário pelo
MCom, gerando relatório das publicações no DOU a ser
encaminhado para a CONTRATANTE.
1.3.2.2.
2ª Etapa –
CONTRATADA deverá:

Licenciamento

das

estações,

no

qual

a

a) Encaminhar solicitação de uso de RF (radiofrequência) dos canais;
b) Cadastrar as estações no sistema Mosaico (conforme critérios da
Anatel) ou outro por essa indicado, com o acompanhamento até a
publicação do Ato de RF (radiofrequência) no DOU, gerando
relatórios das publicações no DOU, a ser encaminhado para a
CONTRATANTE;

RÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço TVMINAS/COMPRAS E CONTRATOS 37473707

SEI 2210.01.0000204/2021-30 / p

c) Elaborar os Relatórios de Conformidade Referente à Limitação da
Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos,
conforme Resolução Anatel nº 700, indicando e informando os
procedimentos para a CONTRATANTE, e se esta deverá tomar
providencias quanto à medida em campo em relação a RNI;
d) Elaborar do projeto técnico;
e) Executar os procedimentos para licenciamento das estações com
elaboração do laudo de vistoria, e quitação da ART;
f) Emitir e encaminhar para a CONTRATANTE os boletos de todas
as taxas legais previstas e necessárias;
g) Disponibilizar todos documentos em meio digital, de análise
técnica, projetos e licenças, para arquivamento;
h) Disponibilizar os mapas de cobertura em meio digital (seja por SEI!
MG, e-mail ou serviço de armazenamento em nuvem) e em formato
.kml.
i) Acompanhar os
funcionamento.

processos

até

a

emissão

da

licença

de

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

1.4.

1.4.1.
Tendo em vista que os serviços descritos neste Termo dependem
da anuência do MCom e Anatel, e são de suma importância para a expansão
dos sinais digitais da CONTRATANTE, é necessário que a empresa vencedora
do certame, conhecedora da legislação do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, e do Regulamento do Serviço de Retransmissão de Televisão e do
Serviço de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, faça o estudo de viabilidade em cada localidade visando a
otimização da solução que atenda a demanda dentro do menor prazo possível
e obtenha aproveitamento máximo do direito de transmissão ou
retransmissão.
1.4.1.1.
Poderão ser considerados na execução do objeto deste termo
ou nos estudos de viabilidade da cobertura, as autorizações e outorgas da
geradora e de retransmissão de TV já aprovadas ao Governo do Estado
de Minas Gerais, ou parceiras, sendo necessário que a CONTRATADA
faça preliminarmente a apresentação da proposta técnica de alterações
de características ou ações para regularização necessária, mediante a
aprovação da CONTRATANTE.
1.4.1.2.
O vencedor do certame analisará os melhores procedimentos
e soluções para a obtenção de outorga de retransmissão dentro do
menor prazo possível, considerando inclusive os procedimentos para
elegibilidade e adesão ao Programa Federal Digitaliza Brasil, instituído
pela Portaria MCom 2.524/2021, ou por suas atualizações.
1.4.2.
Nas localidades em que não for possível a viabilidade do canal em
caráter primário, ou quando a CONTRATANTE indicar, a empresa vencedora
do certame deverá realizar o estudo para a utilização em caráter secundário.
1.4.2.1.
A localização e classe do canal deverá considerar o atendimento
da área conforme o estabelecido na legislação vigente, tanto em área
coberta, quanto em população atendida, sendo previsto a cobertura de
provados e distritos onde possui atendimento escolar.
1.4.3.
Elaboração dos projetos técnicos,
conforme o sistema
dimensionado na 1ª Etapa, deverá conter: o local de instalação (Coordenadas
e endereço), características dos equipamentos de transmissão, croquis de
instalação (indicando posicionamento da antena na torre - centro de fase e
azimute), mapa de cobertura com o contorno, a mancha de cobertura pelo
método de propagação Deygout Assis e o setores censitários conforme IBGE
adotado pela Anatel, informações sobre os distritos/povoados atendidos e
tabela de cobertura indicando o NM, altura efetiva, ERP em cada direção (sem
correção), contorno e coordenadas geográﬁcas em cada azimute, conforme
legislação vigente.
1.4.4.

Em casos que a cobertura do sinal não atenda distrito(s) e/ou

RÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço TVMINAS/COMPRAS E CONTRATOS 37473707

SEI 2210.01.0000204/2021-30 / p

povoado(s), a CONTRATADA poderá realizar o estudo para obtenção de
autorização para instalação de sistema de retransmissão, seja por estação
auxiliar ou outro serviço, que atenda a área especifica.
1.4.5.
A solicitação do licenciamento para cada estação deverá ser
realizada pelo sistema Mosaico da Anatel, ou conforme legislação
vigente, realizando o seu cadastramento completo, considerando os dados
aprovados do projeto técnico.
1.4.6.
O(s) proﬁssional(is) habilitado(s) deverão emitir e efetuar o
pagamento da(s) ART's (anotação de responsabilidade técnica) para execução
de cada fase dos serviços previstos neste objeto.
1.4.7.
Quando necessário, a CONTRATANTE fornecerá o acesso ao
Mosaico para o(s) proﬁssional(is) habilitados e apontados pela empresa
vencedora do certame como responsável técnico pelo auto-cadastramento.
1.4.8.
Deverá ser enviado ao ﬁscal do contrato, toda documentação,
projeto técnico, ART, protocolos, formulários, relatórios de publicações e
declarações previstas na legislação vigente do Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, que comprovem a execução das etapas prevista neste
objeto.
1.4.8.1.
Nas análises técnicas haverá a necessidade da utilização de
softwares especíﬁcos para o padrão ISDB-Tb, que realizam múltiplos
métodos de cálculos, analisem a otimização da rede de retransmissão,
redes SFN, e cálculo de cobertura.
1.4.8.2.
Todo o estudo de canalização, potência, características dos
equipamentos, antenas, azimutes, centro de fase, interferências, redes
MFN ou SFN e reforçadores de sinal digital, deverão ser feitos utilizando
softwares e ferramentas compatíveis com a análise e resultados do
MCom e Anatel.
1.4.9.
A equipe técnica da CONTRATANTE se responsabilizará por
disponibilizar à CONTRATADA, todas as informações coletadas em campo,
para que seja possível a execução do serviço da 1º Etapa prevista neste
Termo.
1.4.9.1.
Em casos que as informações técnicas apresentadas pela
equipe de campo não forem suﬁcientes para a conclusão das etapas
previstas na execução do objeto, mediante a aprovação da
CONTRATANTE, haverá possibilidade de nova vistoria para averiguação
das informações necessárias para a CONTRATADA, desde que
comprovada e justificada por escrito a necessidade.
1.4.10.
Em casos onde o indeferimento do pleito pelo MCom ou Anatel
inviabilizem o inicio da 2º Etapa, a CONTRATADA deverá elaborar novo
estudo, até que seja aprovado pelos órgãos competentes, sem a possibilidade
de apresentação de orçamento adicional.
1.4.10.1. Esgotando todas as alternativas técnicas para a viabilização
do pleito, a CONTRATADA deverá emitir um relatório técnico, assinado
pelo proﬁssional habilitado, informando o ocorrido e justiﬁcando
impossibilidade da conclusão das etapas, que poderá ou não ser acatado
pela CONTRATANTE, mediante justificativa.
1.4.11.
A empresa vencedora do certame deverá realizar o
acompanhamento dos trâmites, gerando relatórios semanais contendo
número dos processos, município (estação), canal, publicações DOU e o
status.
1.4.11.1. A CONTRATADA reportará à CONTRATANTE em até 5
(cinco) dias úteis após a ocorrência de um fato relevante publicado no
D.O.U. (conclusão de uma das etapas do processo), para ciência, arquivo
e eventuais providências.
1.4.12.
Toda gestão e tramitação dos documentos relacionados ao objeto
deste Termo será realizado via Sistema Eletrônico de Informações SEI! MG,
onde
a C O NT RATADA e
a C O NT RATANT E farão as inserções,
disponibilizando os dados e documentos para visualização de ambas as partes.
1.4.12.1. A CONTRATADA deverá realizar o cadastro de usuário
externo no Sistema Eletrônico de Informações SEI! MG.
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1.4.13.
Todos os encargos, com deslocamentos, viagens, passagens,
combustível, hospedagem, gastos em geral, impostos, taxas, devem estar
previstos nos preços apresentados.
DOS LOTES:

2.
2.1.

DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

O serviço será executado em lote único devido à necessidade da compatibilidade e
responsabilidade técnica nas execuções das etapas, e a sua divisão em parcelas
traria prejuízo para o conjunto e perda de economia de escala.
2.2.
LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE:
A participação neste certame será aberta a todos os licitantes, visto que o valor
total estimado do lote é maior do que R$80.000,00, ou seja, o valor é maior que
aquele estabelecido no art. 48, inciso I, da LC 123/2006 e art. 8º do Decreto
Estadual nº 47.437/2018.
3.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV Minas - tem por ﬁnalidade
promover, por meio da Televisão Educativa, sem ﬁns comerciais, a difusão
de atividades culturais, informativas, cidadania, educação e a integração do
Estado, bem como formular, executar e ﬁscalizar a Política Estadual de
Telecomunicações, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – SECULT.
Com a promulgação da Lei Estadual nº 23.304 de 30 de maio de 2019, todas as
competências do extinto Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas
Gerais-DETEL, antes incorporadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão-SEPLAG através da Lei nº 22.284 de 14 de setembro de 2016, foram todas
transferidas para a Fundação TV Minas Cultural e Educativa ou, eventualmente,
pela Empresa Mineira de Comunicação, sua sucessora conforme a Lei nº 22.294,
de 20 de setembro de 2016, ﬁcando a cargo desta Fundação e/ou Empresa Pública
a gestão das outorgas e autorizações vinculadas ao serviço de radiodifusão.
Por meio do empenho e iniciativas de ações executadas ao logo dos anos, pelo
extinto Departamento Estadual de Telecomunicações-DETEL, pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, pela Secretaria de Estado da Educação e pela
Fundação TV Minas Cultural e Educativa, foi possível a obtenção da concessão do
canal da geradora Rede Minas – Canal 09 VHF, posteriormente a consignação do
Canal 17 UHF em Belo Horizonte/MG e as autorizações de retransmissão de TV em
alguns municípios de Mineiros. Porém estas não são suﬁcientes para a cobertura
total do Estado de Minas Gerais. Durante anos, diversas manifestações de
interesses e projetos para a solicitação de provação de locais foram protocoladas
junto ao Ministério das Comunicações para obtenção de outorgas, mas devido às
constantes modiﬁcações na legislação dos serviços radiodifusão de sons e
imagens, centenas de processos foram arquivados.
Através de acordos com Prefeituras, relacionamentos com parceiras
e autorizações concedidas ao Governo do Estado, atualmente o sinal da Rede
Minas encontra-se disponível em mais de 300 municípios mineiros (na tecnologia
analógica ou digital), garantindo um entretenimento televisivo de qualidade, com
programação e produção com princípios educativos, culturais, éticos e sociais,
conforme previsto na Constituição Brasileira:
...
Título VIII - Da Ordem Social
Capítulo V - Da Comunicação Social
“Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas;
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II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à
produção independente que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística,
conforme percentuais estabelecidos em lei
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.”
Com o objetivo de dar à população mineira maior acesso à educação e cultura via
difusão de conteúdos de relevância e de interesse público, e preocupados em
apoiar ações que minimizam as perturbações no sistema de educação em
decorrência da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo
agente Coronavírus (COVID-19), a Fundação TV Minas e a Secretaria de Educação
de Minas Gerais vêm reunindo esforços para que famílias e alunos do ensino
fundamental tenham acesso à conteúdos educativos e escolares através da
recepção do sinal televisivo, transmitido pela Fundação TV Minas - Rede Minas. O
Projeto de Expansão prevê através do recurso da multiprogramação, além do sinal
da TV Minas, que será veiculado também mais outros canais especíﬁcos voltados
para conteúdos da Secretaria de Educação, sendo estes transmitidos na mesma
infraestrutura da TV Minas.
Com esta implementação será possível criação de um canal exclusivo para o
ensino básico e outro canal para o ensino fundamental e médio, bem como
implementar o conceito de Escola de Tempo Integral de forma mista, ou seja,
combinando o modo Presencial e o modo de Ensino à Distância - EaD,
beneﬁciando alunos, educadores da rede estadual de ensino e a comunidade em
geral do Estado de Minas Gerais.
Cabe ressaltar que esta contratação tem como principal objetivo expandir os
sinais da TV Minas, juntamente com os outros canais da Educação, atendendo
simultaneamente à legislação que rege a respeito do cronograma de desligamento
dos sinais analógico, tendo em vista que em apenas 50 municípios do Estado
atualmente recebem o sinal digital da TV Minas.
Conforme Portaria Mcom nº 2524 de 4 de maio de 2021, dentre os objetivos do
Programa do Governo Federal denominado "Digitaliza Brasil", possui também a
conclusão o processo de digitalização dos sinais de televisão analógica terrestre
até 31 de dezembro de 2023, data ﬁnal para o desligamento dos sinais analógicos
no Brasil.
Para tanto, surge a necessidade do Governo de Minas Gerais, através da Fundação
TV Minas, alcançar a cobertura dos municípios do Estado, utilizando a transmissão
de programação televisiva como ferramenta eﬁciente, podendo ser utilizada como
recurso didático capaz de fazer uma interligação entre disciplinas, acontecimentos
sociais, políticos, culturais locais e globais.
Com as constantes reformas administrativas no Governo do Estado, a redução
considerável da equipe técnica e a falta de orçamento para contratação de
servidores com qualiﬁcação necessária e especializada para a elaboração de
projetos, e ainda considerando que a alta complexidade do serviço em
questão inviabiliza a capacitação de outros proﬁssionais em tempo hábil para
cumprimento do cronograma, tendo em vista que cada etapa do processo
dependerá da análise e aprovação do Mcom e Anatel, será necessário a
contratação objeto de Termo, ﬁcando sob a competência da Diretoria de Politicas
de Telecomunicações o planejamento, organização, coordenação, ﬁscalização,
controle e supervisão da execução dos serviços, conforme as atribuições previstas
no Estatuto da Fundação TV Minas.
Importante salientar que a execução do serviço objeto deste termo, deve ser
realizada por proﬁssionais capacitados, engenheiros conhecedores dos processos
para obtenção de outorgas, dos softwares especíﬁcos para os serviços de
radiodifusão e das normativas técnicas e legislações vigentes, com condições de
elaborar grande volume de análises, pedidos de outorgas/autorizações e
licenciamentos dentro do cronograma determinado pelo Governo Federal.
Com a conclusão do licenciamento das novas estações, continuará sob a
responsabilidade da Diretoria de Politicas de Telecomunicações toda a gestão das
outorgas, regularização dos FISTEL, execução de projetos para adequação
das instalações e características técnicas, regularização das licenças e elaboração
de todos os procedimentos determinados pela legislação em vigor para o
cumprimento e execução dos serviços de radiodifusão.
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JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

3.1.

De acordo com levantamentos prévios da Diretoria de Politicas e
Telecomunicações, baseados em históricos dos relatórios técnicos arquivados na
emissora, informações de parceiros e telespectadores, e cobertura dos sistemas
instalados no interior o Estado, estima-se que será necessária a elaboração de
aproximadamente 600 (seiscentos) estudos de viabilidade, projetos de aprovação
de locais e licenciamento de estações, para que seja possível a cobertura do
sinal digital nos 853 municípios de Minas Gerais, incluindo alguns distritos e/ou
povoados.
Paralelo a essa contratação, equipes formadas por técnicos e engenheiros,
compostas por colaboradores da TV Minas e Empresa Mineira de Comunicação,
estão executando o levantamento das informações técnicas de campo, nos
municípios previstos no Anexo I deste termo, quantitativo este baseado nas
localidades que atualmente não são atendidas ou cobertas por sinal analógico da
TV Minas, com o intuito de veriﬁcar a real situação da recepção do sinal da TV
Minas, a quantidade de municípios, distritos e/ou povoados que necessitarão da
obtenção de autorização para retransmissão de TV, a necessidade da aquisição de
equipamentos para instalação de infraestruturas de TV digital, informações estas
necessárias para a execução da contratação objeto deste Termo.
Assim, para que este volume de material técnico a ser produzido apresente a
mesma compatibilidade e responsabilidade técnica nas execuções das etapas, fazse necessária a contratação de 1 (uma) unidade de serviços especializados para a
completa elaboração de processos para a obtenção de autorização e
licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços
de radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em
Tecnologia Digital.
JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

4.

O objeto do Termo de Referência pode ser considerado como serviço comum, já
que é possível deﬁnir seus padrões de desempenho e qualidade objetivamente,
por meio de especiﬁcações usuais praticadas no mercado (art. 3°, II, do Decreto
48.012 de 22/07/2020). Além disso, observando o valor estimado obtido em
pesquisa de mercado, indica-se a contratação desse serviço por meio da
modalidade licitatória de pregão eletrônico.
DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à
complexidade técnica do objeto a ser contratado, considerando que as empresas
que atuam no mercado têm condições de prestar os serviços de forma
independente.
6.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1.

A empresa participante deverá apresentar:
6.1.1.
Atestado(s) de desempenho anterior fornecido(s) por pessoa
jurídica
de
direito
público
ou
privado,
vedado
o
auto
atestado, comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para a
prestação
dos
serviços
do
objeto
da
presente
licitação,
com
serviço compatível com as especiﬁcações e prazos estipulados no Termo de
Referência, atendendo ao quantitativo mínimo de 50 % (cinquenta por cento)
do volume de material a ser produzido.
6.1.2.

O registro da Empresa junto ao CREA/MG.

6.1.2.1.
Caso o licitante vencedor não seja cadastrado no Conselho
Regional de Minas Gerais, este poderá apresentar o registro da empresa
junto ao CREA de origem e declaração, assinada pelo representante legal,
aﬁrmando a responsabilidade do cadastro da pessoa jurídica junto ao
CREA/MG, e apresentação do registro antes do início previsto para a
execução das atividades.
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6.1.3.
Relação dos proﬁssionais do(s) responsável(eis) pela execução do
serviço, juntamente com a cópia de seu(s) respectivo(s) registro(s).
6.1.3.1.
O(s) proﬁssionais deverão ser aptos a executar o serviço
conforme regulamentação CREA, ou seja deve ser realizado
por proﬁssionais graduados em formação de nível superior, devidamente
registrados no CREA de sua região e com habilitações prescritas na
Resolução nº 218 de 29 de junho de 1973 do CONFEA.
6.1.3.2.
Caso o(s) proﬁssional(is) não seja(m)/esteja(m) cadastrado(s)
no
Conselho
Regional
de
Minas
Gerais,
deverá
ser
apresentada declaração, assinada pelo representante legal, aﬁrmando a
responsabilidade do validação do(s) proﬁssional(is) junto ao CREA/MG e
apresentação da validação antes do início previsto para a execução das
atividades.
CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.

7.1.
O critério de julgamento será o de menor preço, observadas as
especiﬁcações técnicas e as demais condições deﬁnidas neste Termo de
Referência.
7.2.
Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, ﬁnanceiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
7.2.1.
Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários dos itens envolvidos no lote do presente certame.
7.3.
O valor da contratação é meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão da prestação de serviços
efetivamente realizada.
8.

DA PROVA DE CONCEITO:

8.1.

Não será exigida a apresentação de prova de conceito.

9.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

9.1.

PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.1.1.
A
CONTRATADA
deverá
elaborar
cronograma
contendo
detalhamento do serviço a ser entregue em até 5 (cinco) dias úteis após a
assinatura do contrato.
9.1.2.
O cronograma deverá ser enviado à CONTRATANTE para o e-mail
telecom@redeminas.mg.gov.br, que deverá analisá-lo em até 02 (dois) dias
úteis. Após aprovação, será enviada Ordem de Serviço à CONTRATADA, para
início imediato da prestação do serviço.
9.1.2.1.
contrato;

Início das atividades: 10 (dez) dias úteis após a assinatura do

9.1.2.2.

Periodicidade:
a) 1ª Etapa: prazo de execução de 90 (noventa) dias,
contados do envio das informações por parte da
CONTRATANTE; os dados serão levantados pela equipe
técnica da CONTRATANTE por meio de inspeções em
campo.
b) 2ª Etapa: prazo de ﬁnalização de 90 (noventa) dias a
partir da consignação do canal.

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.2.
9.2.1.
9.3.

O serviço deverá ser executado na sede da CONTRATADA.
DA EXECUÇÃO:
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9.3.1.
Os documentos que demandem assinatura do representante legal
d a CONTRATANTE, devem ser encaminhados já formatados, com todos os
dados preenchidos por meio eletrônico, com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias da data de envio aos órgãos reguladores.
9.3.2.
Todas as fases devem vir acompanhadas das respectivas ART’s
quitadas pela CONTRATADA.
9.4.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
9.4.1.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida
recebimento definitivo de cada etapa do serviço, nos termos abaixo.

do

9.4.2.
Após a execução dos serviços de cada etapa, a CONTRATADA
deverá entregar toda a documentação técnica e legal comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual.
9.4.3.
O recebimento provisório será realizado pelo gestor/ﬁscal técnico
ou pela equipe de ﬁscalização após a entrega da documentação acima, da
seguinte forma:
9.4.3.1.
A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os
serviços executados, por meio de proﬁssionais técnicos competentes,
com a ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisões ﬁnais que se ﬁzerem
necessários.
9.4.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao ﬁnal de cada
período de faturamento, o gestor/ﬁscal técnico do contrato irá
apurar o desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados, registrando se necessário, em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato.
9.4.3.1.2. A CONTRATADA ﬁca obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços, cabendo à ﬁscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.
9.4.3.1.3. O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando
cabível, à entrega do acervo documental e comprobatório das
execuções das etapas, para o arquivamento de cada processo
relativo ao objeto.
9.4.3.2.
No prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento
dos documentos da CONTRATADA, cada ﬁscal ou a equipe de
ﬁscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância
com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
9.4.3.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a
documentação apresentada pela ﬁscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
9.4.3.2.2. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
9.4.3.2.3. Inserir o documento ﬁscal no processo e solicitar o
Ateste do Fiscais do Contrato.
9.4.4.
O recebimento provisório ou deﬁnitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais
em vigor.
9.4.5.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo ﬁxado pelo
ﬁscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de
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penalidades.
9.5.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Não se aplica.

10.

DO PAGAMENTO:

10.1.
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneﬁciário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data ﬁnal do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
10.2.
O pagamento será parcelado de acordo com o serviço efetivamente
executado, sendo que na conclusão da:
a) 1º Etapa será efetuado o pagamento de 40% do valor cobrado
para execução do serviço, por localidade, após a entrega na
totalidade.
b) 2º Etapa: Pagamento do valor restante da 1ª Etapa, para a
execução do serviço, por localidade, após a entrega da totalidade
das licenças.
10.3.
Os documentos ﬁscais deverão ser enviados diretamente para a
Gerência de Logística e conter, no mínimo, os seguintes dados:
Dados da CONTRATANTE:
Nome: FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
CNPJ: 21.229.281/0001-29
Endereço: Centro de Cultura Presidente Itamar Franco - Edifício Rádio
Inconfidência e Rede Minas, na Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro
Preto - Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-074
Dados da CONTRATADA
Banco:
Agência:
Número da conta:
11.

DO CONTRATO:

11.1.
Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art.
4º, XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2.
O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oﬁcial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado
por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante
celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.
12.
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:
12.1.
Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º,
do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente,
agente para acompanhar e ﬁscalizar o contrato, como representante da
Administração.
12.2.
Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade
na execução do contrato, o agente ﬁscalizador dará ciência à CONTRATADA, por
escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
12.3.
A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal deﬁnido
pela lei civil.
12.4.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte,
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A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte,
o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especiﬁcações do Edital,
seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
12.5.
Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de
contrato, que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento,
deverão ser observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
12.6.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal
do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE
para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da
Lei nº.8.666/93.
12.6.1.
Caberá ao gestor os controles
necessários ao pleno cumprimento do contrato.

administrativos/ﬁnanceiros

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.

13.1.
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária Anual
nº 23.751 de 30 de Dezembro de 2020.
1261 12 368 151 2074 0001 3 3 90 39 99 0 23 1
14.

DAS GARANTIAS:

14.1.

GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

14.1.1.
O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução
do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em
valor correspondente a 1% (um por cento) do valor total do contrato.
14.1.2.
No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada
deverá
apresentar
comprovante
de
prestação
de
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,
seguro-garantia ou fiança bancária.
14.1.2.1. A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por
cento) por dia até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.
14.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78
da Lei n. 8.666 de 1993.
14.1.3.
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida,
o pagamento de:
14.1.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato
e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
14.1.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato
14.1.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e
14.1.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer
natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando
couber.
14.2.
GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO:
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL:

FABRICANTE,

GARANTIA

14.2.1.
Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de 90 (noventa) dias a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante
em sua proposta comercial.
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15.

DA VISTORIA TÉCNICA:

15.1.

Não se aplica.

16.

DA SUBCONTRATAÇÃO:

16.1.
É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado, podendo usar proﬁssionais habilitados, por esta
contratados, mediante apresentação de termo contratual, que comprove a
relação e vinculo à este objeto.
17.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

17.1.

DA CONTRATADA:

17.1.1.
Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições
pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.
17.1.2.
Emitir
faturas
no
valor
à CONTRATANTE para ateste e pagamento.

pactuado,

apresentando-as

17.1.3.
Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
17.1.4.
Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos serviços empregados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato.
17.1.5.
Assegurar à CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.
17.1.6.
Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento dos itens
necessários a prestação, se houver.
17.1.7.
Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade
e quantidade mínimas especiﬁcadas neste Termo de Referência e em sua
proposta.
17.1.8.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução
do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à
entidade estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade, ﬁcando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
17.1.9.
Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na
prestação dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em
vigor e na forma exigida neste termo de referência.
17.1.10.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
ambientais, ﬁscais, impostos, taxas e comerciais resultantes da execução do
objeto deste Termo de Referência.
17.1.11.
Não transferir para a CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de
Referência.
17.1.12.
Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
17.1.13.
Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para
representá-lo no local da execução do objeto contratado.
17.1.14.

TÉCNICAS:
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17.1.14.1. Atender a toda a legislação vigente que regula os Serviços de
Radiodifusão Sons e Imagens, seus Ancilares e Auxiliares, Serviços de
Telecomunicações, Meio Ambiente, Segurança, CREA e CONFEA e demais
órgãos reguladores vinculados.
DA CONTRATANTE:

17.2.

17.2.1.
Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização da prestação dos
serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio
as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
17.2.2.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta
17.2.3.
Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem
em desacordo com a especificação e da proposta comercial da CONTRATADA.
17.2.4.
Notiﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, ﬁxando prazo para a sua correção, certiﬁcando-se que as soluções
por ela propostas sejam as mais adequadas.
17.2.5.
Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notiﬁcação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
17.2.6.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
17.2.7.

Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

17.2.8.
Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
17.2.9.
Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso
necessário.
17.2.10.

TÉCNICAS:

17.2.10.1. Quitar as taxas emitidas pelo MCom e Anatel, relativas as
obrigações legais dos Serviços de Radiodifusão, seus Ancilares e
Auxiliares, relativas as estações objeto desta contratação.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.

18.1.
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012, de
22 de julho de 2020, ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
18.1.1.

advertência por escrito;

18.1.2.

multa de até:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
18.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entregado
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio
ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das
especificações contratadas;
18.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.
18.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
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18.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
18.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
18.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa
à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 2002.
18.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
18.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.
18.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados
a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
18.7.
As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
18.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:
18.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

18.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.
18.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipiﬁcada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral
do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização –PAR.
19.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

19.1.
O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 15, § 1º, do Decreto
Estadual nº 48.012/2020 e art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2011).
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.30.11.2020.

Processo SEI nº 2210.01.0000204/2021-30

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561 005/2021
PROCESSO DE COMPRA Nº 1261561 000005/2021
Regime de Execução Indireta: Empreitada por preço global - Prestação de
Serviços (sem dedicação exclusiva de mão de obra)
Critério de Julgamento: Menor preço
Modo de disputa: Aberto e Fechado
Licitação com participação ampla (sem reserva de lotes para ME e EPP)

Objeto: Contratação de serviços especializados para a elaboração
de processos para a obtenção de autorização e licenciamento junto aos
órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de radiodifusão,
para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia Digital.
EDITAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PREÂMBULO
DO OBJETO
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
DO CREDENCIAMENTO
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
DA PROVA DE CONCEITO
DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
DOS RECURSOS
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
DA CONTRATAÇÃO
DA SUBCONTRATAÇÃO
DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
DO PAGAMENTO
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXO DE EDITAL I - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ANEXO DE EDITAL III - MODELOS DE DECLARAÇÕES
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ANEXO DE EDITAL IV - MINUTA DE CONTRATO
PREÂMBULO

1.

A FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA torna pública a realização de
licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço, no modo de disputa
aberto e fechado, em sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br,
visando a contratação de serviços, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de
Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e
do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de
31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, nº 46.559, de 16 de julho de 2014, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº.
47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, nº. 47.747,
de 7 de novembro de 2019, pela Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro de
2018, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003
e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n.º 9.447,
de 15 de dezembro de 2015, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º
9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se subsidiariamente,a Lei Federal n° 8.666,
de 21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos,
que dele constituem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.
1.1.
O pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados
na Portaria TV Minas nº 08/2021, de 08/07/2021 publicada em 10/07/2021.
1.1.1.
A sessão de pregão terá início no dia 09 de novembro de 2021,
às 08:30 horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa
forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2.
A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
OBJETO

2.

2.1.
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços
especializados para a elaboração de processos para a obtenção de autorização e
licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de
radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia
Digital, conforme especiﬁcações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de
acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.
2.2.
Em caso de divergência entre as especiﬁcações do objeto descritas no
Portal de Compras e as especiﬁcações técnicas constantes no Anexo I - Termo de
Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
3.
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
3.1.
O s pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações
referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três)
dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, no site http://www.compras.mg.gov.br/.
3.1.1.
Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema oﬁcial do
Estado
de
Minas
Gerais,
alternativamente,
via
e-mail
licitacao@redeminas.mg.gov.br, observados o prazo previsto no item 3.1.
3.1.2.
É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro de
impugnação informar à FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA a
indisponibilidade do sistema.
3.2.
O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser feito
por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo próprio
(acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).
3.2.1.

Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os
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interessados deverão se identiﬁcar (CNPJ, Razão Social e nome do representante
que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e email).
3.2.2.
Podem ser inseridos arquivos
documentações pertinentes as solicitações.

anexos

com

informações

e

3.2.3.
Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais
alteradas, ﬁcando o pedido registrado com número de entrada, tipo
(esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.
3.2.4.
A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de
impugnação também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá um
e-mail de notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para “concluída”.
3.3.
O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da
data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
3.4.
Acolhida a impugnação, será deﬁnida e publicada nova data para a
realização do certame.
3.5.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.
3.5.1.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitação.
3.6.
As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a
este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.7.
Qualquer modiﬁcação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
3.8.
As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas
serão arquivadas pela autoridade competente.
3.9.
A não impugnação do edital, na forma e tempo deﬁnidos, acarreta a
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
3.10.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do
início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e
expiram os prazos em dia de expediente na Administração.
4.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular
nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução
SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de Fornecedores –
CAGEF.
4.2.
É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
4.3.
Para ﬁns do disposto neste edital, o enquadramento dos beneﬁciários
indicados no caput do art. 3º do Decreto nº 47.437, de 26 de junho de 2018 se dará
da seguinte forma:
4.3.1.
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme deﬁnido nos
incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de
2006;
4.3.2.
agricultor familiar, conforme deﬁnido na Lei Federal nº 11.326, de 24
de julho de 2006;
4.3.3.
produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº
8.212, de 24 de julho de 1991;
4.3.4.
microempreendedor individual, conforme deﬁnido no § 1º do art. 18A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
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4.3.5.
sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

4.4.

4.4.1.
Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
4.4.2.
Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;
4.4.3.
Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou
impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no
art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.4.
Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas
Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002;
4.4.5.
Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.6.
Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou
que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29,
IX, ambos da Constituição da República;
4.4.7.
Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.8.

Empresas reunidas em consórcio.

4.5.
A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
4.6.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.6.1.
que cumpre os requisitos para a habilitação deﬁnidos no Edital e que
a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.6.1.1.
Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que, para
fins de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que trata a Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo 15 da Lei
Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui restrição no
(s) documento (s) de regularidade ﬁscal, com o compromisso de que irá
promover a sua regularização caso venha a formular o lance vencedor,
cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação, conforme
determina o inciso XIII do art. 9º da Lei Estadual nº 14.167/2002.
4.6.2.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.7.
Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá anexar,
juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes declarações
constantes do Anexo III do Edital:
4.7.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
4.7.2.

que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;

4.7.3.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.7.4.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do
art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
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5.

DO CREDENCIAMENTO

5.1.
Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-se,
nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução
SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.
5.1.1.
Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante
para atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma
senha eletrônica de acesso.
5.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.3.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.3.1.
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
5.4.
O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de
inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação
efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.4.1.
O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas
em seu nome, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras as propostas e os lances
efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do representante
do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de
penalidades.
5.5.
Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.
5.6.
O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que
desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437, de
2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de
2016 deverá comprovar a condição de beneﬁciário no momento do seu
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro
Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao
cadastramento da proposta comercial.
5.6.1.
Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneﬁciário
até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios
listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
6.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação
6.1.1.
Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação de
habilitação deverão ser anexados no sistema, por upload, separadamente em
campos próprios.
6.1.1.1.
Os arquivos referentes à proposta comercial e os documentos
de habilitação deverão, preferencialmente, ser assinados eletronicamente.
6.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o Portal de
Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas Gerais, de
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acesso
gratuito,
disponível
em:
http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dúvidas com relação à
utilização do Portal de Assinaturas Digital podem ser encaminhadas
para o e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realização
da assinatura digital importará na aceitação de todos os termos e
condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo
como válida a assinatura eletrônica, tendo como consequência a
responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das
informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil,
penal e administrativa.
6.1.2.
As orientações para cadastro de proposta e envio dos documentos
de habilitação encontram-se detalhadas no Manual Pregão Eletrônico - Decreto nº
48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.
6.2.
O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do Certiﬁcado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF, cuja consulta
é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio no sistema a opção
por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo necessário o envio dos
documentos que estiverem vigentes.
6.4.
Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão ser
anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade ﬁscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.
6.6.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
6.7.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
6.8.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiﬁcação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.9.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classiﬁcado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.10.
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus
anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.

7.1.
O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o upload sua proposta
comercial, conforme modelo constante no Anexo II - Proposta Comercial.
7.1.1.

Valor unitário e total do item;

7.1.2.
Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial contendo
especiﬁcações do objeto, bem como outras informações pertinentes presentes
no Anexo I - Termo de Referência;
7.1.3.
O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a
cada lote.
7.2.
Todas as especiﬁcações do objeto contidas na proposta vinculam a
CONTRATADA.
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7.3.
Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, ﬁnanceiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais
ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
7.3.1.
Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários dos itens envolvidos em cada lote do presente
certame.
7.3.2.
Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda
corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7.4.
Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar
na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os valores com e sem
ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.
7.4.1.
Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas,
pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço
resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº
3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº
4.670, de 5 de junho de 2014.
7.4.2.
A classiﬁcação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos
preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a partir dos
preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
7.4.3.
Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão
suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.4.1 e 7.4.2.
7.4.4.
O disposto nos subitens 7.4.1 e 7.4.2 não se aplica aos contribuintes
mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
7.4.5.
Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.4.4 deverão
anexar às suas propostas comerciais a ﬁcha de inscrição estadual, na qual
conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,
consultar
a
opção
por
este
regime
através
do
site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
7.4.6.
O fornecedor mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor, deverá
enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a negociação, sua
proposta comercial assinada e atualizada com os valores ﬁnais ofertados durante
a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da
dedução do ICMS, o preço com ICMS.
8.

DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.
O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, preservado o sigilo do
licitante, desclassiﬁcando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1.
A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia,
e não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a
Administração da veriﬁcação de sua conformidade com todas as especiﬁcações
contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da
proposta do licitante detentor do menor preço para cada lote.
8.2.2.
A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3.
A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classiﬁcadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8.3.1.
Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em
tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem
como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a
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identificação do fornecedor.
8.3.2.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.4.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.4.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

8.5.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.6.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual
de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.7.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.8.
A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente determinado, de até
dez minutos, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
8.9.
Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance
ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.9.1.
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições deﬁnidas acima,
poderão os licitantes dos melhores lances, na ordem de classiﬁcação, até o
máximo de três, oferecer um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que
será sigiloso até o encerramento do prazo.
8.10.
Após o término dos prazos estabelecidos acima, o sistema ordenará os
lances conforme sua vantajosidade.
8.10.1.
Na ausência de lance ﬁnal e fechado classiﬁcado na forma
estabelecida nos subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para
que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classiﬁcação,
possam ofertar um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
8.11.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justiﬁcadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classiﬁcado na etapa de
lance fechado atenda às exigências de habilitação.
8.12.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.13.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identiﬁcação do
licitante.
8.14.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.15.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.16.
proposta.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua

8.17.

Do empate ficto

8.17.1.
Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, será efetivada a veriﬁcação junto ao CAGEF do porte da entidade
empresarial. O sistema identiﬁcará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
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valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classiﬁcadas, para o ﬁm de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº
47.437/2018.
8.17.2.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
8.17.2.1. A melhor classiﬁcada nos termos do item anterior terá o direito
de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.
8.17.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classiﬁcada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classiﬁcação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
8.17.3.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
Do empate real

8.18.

8.18.1.
Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances ﬁnais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
8.18.2.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços prestados:
8.18.2.1.

no país;

8.18.2.2.

por empresas brasileiras;

8.18.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País;
8.18.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
8.18.3.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
8.19.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.19.1.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.19.2.
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classiﬁcado que, no prazo
de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
8.20.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8.21.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.21.1.
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, apurado de
acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.
8.21.2.

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
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classiﬁcada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao valor estimado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26
do Decreto n.º 48.012/2020.
8.21.2.1. Será desclassiﬁcada a proposta ou o lance vencedor, para
todos os ﬁns aqui dispostos, que não atender às exigências ﬁxadas neste
Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentar
preços manifestamente inexequíveis.
8.21.2.2. Considera-se inexequível a proposta que a presente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
8.21.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3°
do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
8.21.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço ﬁnal inferior a 30%
(trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item,
e a inexequibilidade da proposta não for ﬂagrante e evidente pela
análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassiﬁcação, será obrigatória a realização de diligências para aferir
a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.21.3.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.21.4.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata;
8.21.5.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.21.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de ﬁndo
o prazo.
8.21.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, bem
como as planilhas de custo readequadas com o valor ﬁnal ofertado,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.21.6.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
8.21.7.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.21.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que
seja obtido preço melhor.
8.21.8.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.21.9.
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassiﬁcação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço global
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nem dos unitários.
9.

DA PROVA DE CONCEITO

9.1.

Não haverá prova de conceito no presente certame.

10.

DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

10.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b) CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível
pelo
site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
c) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União TCU,
acessível
pelo
site: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=1660:3:::NO:3,4,6::&cs=3ARV2d7VEYmAXKELG1DdyOyewcOs;
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da União, conforme recomendação
do TCU (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário), acessível pelo
site: http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?
ordenarPor=nome&direcao=asc;
e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme
recomendação do TCU (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário), acessível
pelo site: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
10.1.1.
Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas das alíneas “c”, “d” e “e” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU, acessível pelo site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
10.1.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.2.2. A tentativa de burlar será veriﬁcada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua inabilitação.
10.1.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.4.
No caso de inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
10.2.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será veriﬁcada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade ﬁscal e trabalhista, à qualiﬁcação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº 47.524/2018.
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10.2.1.
O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;
10.2.2.
É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a
respectiva documentação atualizada.
10.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam entre a
data de envio da documentação concomitante ao cadastro da proposta e o
momento da veriﬁcação da habilitação, deverá ser solicitado pelo pregoeiro
ao licitante o envio da documentação atualizada, por meio de documentação
complementar via sistema.
10.2.3.
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oﬁciais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.
10.3.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.4.
A apresentação de documentos físicos originais somente será exigida se
houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
10.5.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6.
Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para ﬁns de
habilitação.
10.7.

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.7.1.
Documento de identiﬁcação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II- Proposta
Comercial e das declarações constantes no Anexo III - Modelos de Declarações.
10.7.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração
Pública.
10.7.2.
individual;

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário

10.7.3.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de
ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
10.7.4.
Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova
da diretoria em exercício;
10.7.5.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País.
10.7.6.
Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
10.7.7.
Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público ou
particular, ou outro documento indicativo dos propósitos de associação entre os
proponentes, em se tratando de consórcio instituído para o ﬁm especíﬁco de
participar do certame.
10.7.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
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10.8.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.8.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda -CNPJ;
10.8.2.
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
10.8.3.
Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do
licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;
10.8.3.1. A prova de regularidade ﬁscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os
tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados,
bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.
10.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de
débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão
de Débito Tributário – CDT, que poderá ser emitida pelo site:
www.fazenda.mg.gov.br.
10.8.4.
Certiﬁcado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.
10.8.5.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito
de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos
termos do Título VII-Ada Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.8.6.
A comprovação da regularidade ﬁscal e/ou trabalhista deverá ser
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de
débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.8.7.
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de
10.8.8.
declaração do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente,
na forma da lei.
10.9.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.9.1.
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do
domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
10.9.2.
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que deverão ser apresentados por
todos os licitantes independentemente do tipo de empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, comprovando que a licitante
possui boa situação ﬁnanceira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).
10.9.2.1. Serão aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
10.9.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade
Anônima):
10.9.2.1.1.1.Publicadas em Diário Oficial; ou
10.9.2.1.1.2.Publicados em jornal; ou
10.9.2.1.1.3.Por cópia registrada ou autenticada
Comercial da sede ou domicílio do licitante;

na

Junta

10.9.2.1.2. Sociedades Limitadas (LTDA):
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10.9.2.1.2.1.Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro
órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou
10.9.2.1.2.2.Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou do domicílio do licitante;
10.9.2.1.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
Complementar Federal nº 123/06 (Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES NACIONAL”:
10.9.2.1.3.1.Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou do domicílio do licitante;
10.9.2.2. Os documentos exigidos nesse subitem, quando forem
próprios, deverão ser assinados pelo representante legal do licitante e pelo
seu contador ou, quando publicados em Órgão de Imprensa Oficial, deverão
permitir a identiﬁcação do veículo e da data de sua publicação e conter o
nome do contador e o número de seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade.
10.9.3.
As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente
aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, poderão apresentar a ECD para os ﬁns
previstos no item 10.9.2 do edital.
10.9.4.
No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período da existência da sociedade.
10.9.5.
A composição da boa situação ﬁnanceira da empresa será veriﬁcada
por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerandose habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um)
extraídos das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ----------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = ----------------------------------Passivo Circulante
10.9.6.
Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um dos
índices mencionados no item 10.9.5, valor maior ou igual ao valor do índice
previsto no edital, poderá comprovar de forma alternativa, a existência de
patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, até 10% do valor estimado da
contratação.
10.9.6.1. Para ﬁns do cumprimento do item 10.9.6 o valor estimado da
contratação será considerado equivalente ao valor total da proposta do
fornecedor.
10.10.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.10.1.

Comprovação de aptidão para prestação de serviços compatíveis
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com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no
Termo de Referência ANEXO I a este Edital, por meio da apresentação de
atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado,comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao
objeto da presente licitação, vedado o auto atestado, compreendendo os
requisitos abaixo relacionados:
10.10.1.1. Lote 01: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica
da Licitante para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente
apresentadas no Anexo I - Termo de Referência;
10.10.2.

Os atestados deverão conter:

10.10.2.1. Nome empresarial e dados de identiﬁcação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).
10.10.2.2. Local e data de emissão.
10.10.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações.
10.10.2.4. Período da execução da atividade.
10.10.3.
Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item
10.10.1, é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as
características do objeto da licitação.
10.10.3.1. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro,
todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE
e local em que foram executadas as atividades.
10.11.

DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

10.11.1.
Conforme exposto no item 4.4.8 do Edital e item 5 do Anexo I Termo de Referência, neste certame é vedada a participação de empresas
reunidas em consórcio.
10.12.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

10.12.1.
O licitante que possuir o Certiﬁcado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em
vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade
expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo
com a validade em vigor.
10.12.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos
para este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos
do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.
10.12.2.
Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados no
momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal de
C o m p r a s http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a
classificação das propostas.
10.12.2.1. Para ﬁns de habilitação, é facultada ao pregoeiro a veriﬁcação
de informações e o fornecimento de documentos que constem de sítios
eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal,
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao
processo. A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da veriﬁcação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
necessários para verificação, o licitante será inabilitado.
10.12.3.
Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do
fornecedor.
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10.12.3.1. Se o fornecedor ﬁgurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz;
10.12.3.2. Se o fornecedor ﬁgurar como ﬁlial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
10.12.3.3. Na hipótese de ﬁlial, podem ser apresentados documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;
10.12.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o
número do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.
10.12.4.
O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às
punições legais cabíveis.
10.12.5.
Aos beneﬁciários listados no item 4.3 será concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração,
para regularização da documentação ﬁscal e/ou trabalhista, contado a partir da
divulgação da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor
classiﬁcado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto
Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
10.12.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classiﬁcação. Se, na ordem de classiﬁcação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação ﬁscal e trabalhista,
será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.12.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o
beneﬁciário regularizar sua documentação ﬁscal e/ou trabalhista, o
pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote especíﬁco e
registrar no “chat” que todos os presentes ﬁcam, desde logo, intimados a
comparecer
no
dia
e
horário
informados
no
site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em
referência.
11.

DOS RECURSOS

11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização ﬁscal e
trabalhista da licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriﬁcar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se
admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três
dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
11.2.4.
A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente
identiﬁcados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver,
será efetuada mediante envio para o e-mail licitacao@redeminas.mg.gov.br, e
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identiﬁcados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do
processo e lote), observados os prazos previstos no item 11.1.
11.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.

12.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
12.1.1.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
12.1.2.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.1.3.
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.

13.1.
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na
qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes,
disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
13.2.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.3.
Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o
objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
DA CONTRATAÇÃO

14.

14.1.
Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para ﬁrmar o termo de contrato, conforme
minuta do Anexo IV - Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.1.1.
O instrumento de contratação, e demais atos ﬁrmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -SEI/MG.
14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro,
o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de
Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do
link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você
ainda não está cadastrado".
14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem
encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br

ser

14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o
processo eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho
de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura
eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e
das informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal
e administrativa.
14.1.2.

O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de
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habilitação para ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente.
14.1.3.
Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de
assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificação.
14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação,
o licitante deverá ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das
demais cominações legais, conforme disposto no art. 48, §2º do Decreto
Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.
14.2.
O representante legal do licitante que tiver apresentado
vencedora deverá ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
da comunicação, que se dará através do sistema do Portal de
http://www.compras.mg.gov.br/#.

a proposta
instrumento
recebimento
Compras -

14.3.
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para ﬁrmar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.
DA SUBCONTRATAÇÃO

15.

15.1.
É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado.
16.

DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO

16.1.
certame.

Não haverá exigência de garantia ﬁnanceira da execução para o presente

DO PAGAMENTO

17.

17.1.
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneﬁciário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
deﬁnitivo, com base nos documentos ﬁscais devidamente conferidos e aprovados
pela CONTRATANTE.
17.1.1.
Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota ﬁscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento
se referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva
comprovação da execução do objeto, se houver.
17.1.2.
A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a veriﬁcação da
validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o
destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e,
mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
17.1.3.
gestor.

O pagamento da Nota Fiscal ﬁca vinculado à prévia conferência pelo

17.1.4.
As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
17.1.5.
Ocorrendo atraso de pagamento por culpa
exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado ﬁnanceiramente, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.
17.2.

A CONTRATADA deve garantir

a manutenção dos

requisitos

de
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habilitação previstos no Edital.
17.3.
Eventuais situações de irregularidades ﬁscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao
sancionamento da empresa e rescisão contratual.
17.4.
Demais informações de pagamento estão inseridas no item 10 do Anexo
I - Termo de Referência.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.

18.1.
A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
18.1.1.

Advertência por escrito;

18.1.2.
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s)
lote(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
18.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
18.1.5.
Declaração
Administração Pública;

de inidoneidade para licitar

ou

contratar

com a

18.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
18.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual
nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
18.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.
18.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
18.7.
As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.
18.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
18.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

18.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
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momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
18.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipiﬁcada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
19.

DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1.
Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
19.2.
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.3.
O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o
Anexo I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da
execução do objeto da contratação.
19.4.
É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
19.5.
O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
19.6.
A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.7.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conﬂitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo
esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.
19.8.
Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente
Edital de Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br.
Eduardo Cesar Silva Gomes
Diretor de Planejamento Gestão e Finanças / TV MINAS e EMC

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 22/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36993542 e o código CRC DE544E81.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 36993542
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.20.09.2020.

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO:

1.

1.1.
O presente termo de referência tem por objeto a contratação de serviços
especializados para a elaboração de processos para a obtenção de autorização e
licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de
radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia
Digital, conforme especiﬁcações, exigências e quantidades estabelecidas neste
documento.
CÓDIGO DO
LOTE ITEM
ITEM NO
QUANTIDADE
SIAD
1

1

SUBITEM
1.1
1.2
1.3
1.4

107328

UNIDADE DE
AQUISIÇÃO (OU
UNIDADE DE
MEDIDA)

DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS

UN

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO
DE PROCESSO DE OBTENÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO E OUTORGAS PARA SINAIS DE
TV DIGITAL

1

DESCRIÇÃO ITENS QUE COMPÕE O SERVIÇO
Estudo de Viabilidade e dimensionamento do sistema
Elaboração do projeto técnico conforme sistema dimensionado
Relatório de Conformidade (RNI)
Licenciamento das estações

QUANTIDADE
DE LOCALIDADES
600

1.2.
O contrato será celebrado nas quantidades apresentadas na tabela
acima, sob demanda, salientando-se que se trata de um contrato estimativo, que não
obriga a sua execução total.
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.3.
1.3.1.

A prestação de serviço compreende:
a) A contratação de serviços técnicos proﬁssionais especializados a
serem executados por proﬁssional(ais) de formação apta, conforme
regulamentação do CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, com o objetivo de viabilizar, obter autorização de uso de
radiofrequência, aprovar estudos e licenciar canais outorgados para o
Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens em tecnologia Digital,
sejam estas por estações retransmissoras, estações auxiliares, MFN,
SFN ou pela GTVD, que garanta a cobertura do sinal dentro dos limites
e condições estabelecidas no normativo de radiodifusão vigente nos
municípios do Estado de Minas Gerais.
b) Toda a formalização documental, estudo de viabilidade técnica,
manifestações de interesse, projetos de instalação de aprovação de
locais, licenciamento, acompanhamento de publicações no DOU - Diário
Oﬁcial da União gerando relatórios, incluindo o atendimento às
demandas
do
MCom
e
Anatel,
como
autuações, exigências, correção de características técnicas,
determinações
e
outras
especiﬁcações
relacionadas
aos processos deste Termo, dentro dos padrões exigidos pela
legislação em vigor, considerando as normas do Ministério das
Comunicações e da Agência Reguladora e Fiscalizadora- Anatel.

1.3.2.

A execução do serviço objeto deste Termo acontecerá em 2 etapas:

1.3.2.1.
1ª Etapa – Elaboração de estudo de Viabilidade Técnica do
aumento da cobertura do sinal GTVD da Fundação TV Minas, dos canais de
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RTVD e dimensionamento do
retransmissão, que contempla:

sistema

de

GTVD

e

sistemas

de

a) Realizar estudo de viabilidade para o aumento da cobertura do canal
17 GTVD da Fundação TV Minas em Belo Horizonte/MG, visando o
aproveitamento máximo do direito de transmissão da emissora e
melhoria na cobertura da região
metropolitana de Belo
Horizonte/MG, usando ferramentas ou softwares compatíveis com a
regulamentação vigente e com os resultados gerados pelo sistema
Mosaico, análise da Anatel e Ministério das Comunicações-MCom,
visando celeridade em sua aprovação;
b) Preparar a documentação e realizar os protocolos referentes ao
pedido de alteração técnica, para a autorização da execução do
serviço de GTVD com as novas características técnicas e de acordo
com a legislação em vigor;
c) Dimensionar o sistema de GTVD, informando a potência do
equipamento transmissor, sistema de antenas de transmissão, linhas
de transmissão, centro de fase, azimutes, de acordo com o estudo de
viabilidade executado e informações de campo coletadas e fornecidas
pela CONTRATANTE;
d) Realizar estudos de viabilidade do canal digital em caráter primário ou
secundário, e consequentemente a inclusão no PBTVD nas localidades
pleiteadas, otimizando a cobertura do município, para que seja possível
atendimento inclusive de distritos e/ou povoados, usando ferramentas
ou softwares compatíveis com a regulamentação vigente e com os
resultados gerados pelo
sistema Mosaico, análise da Anatel e
Ministério das Comunicações-MCom, visando celeridade em sua
aprovação;
e) Enviar manifestação de interesse dos canais RTVD junto ao
sistema SISRD ou conforme a legislação em vigor. Resguardando o
registro do interesse que poderá ser pela CONTRATANTE requerido
para ser protocolado concomitantemente via sistema CADSEI, em caso
de indisponibilidade do sistema disponível.
f) Encaminhar pedido de autorização para execução do serviço de
retransmissão de televisão em caráter primário ou secundário, em
tecnologia digital, de acordo com a legislação em vigor;
g) Preparar a documentação e realizar os protocolos referentes ao
pedido de autorização para execução do serviço de retransmissão de
televisão em caráter primário ou secundário, em tecnologia digital, de
acordo com a legislação em vigor;
h) Dimensionar os sistemas de retransmissão, informando a potência
do equipamento transmissor, sistema de antenas de transmissão,
linhas de transmissão, centro de fase, azimutes, de acordo com o
estudo de viabilidade executado e informações de campo coletadas e
fornecidas pela CONTRATANTE;
i) Acompanhar as publicações de consultas públicas e do ato de
inclusão do canal primário, gerando relatório das publicações no DOU,
a ser encaminhado para a CONTRATANTE;
j) Acompanhar a outorga do canal primário ou secundário pelo MCom,
gerando relatório das publicações no DOU a ser encaminhado para a
CONTRATANTE.
1.3.2.2.
2ª Etapa –
CONTRATADA deverá:

Licenciamento

das

estações,

no

qual

a

a) Encaminhar solicitação de uso de RF (radiofrequência) dos canais;
b) Cadastrar as estações no sistema Mosaico (conforme critérios da
Anatel) ou outro por essa indicado, com o acompanhamento até a
publicação do Ato de RF (radiofrequência) no DOU, gerando relatórios
das publicações no DOU, a ser encaminhado para a CONTRATANTE;
c) Elaborar os Relatórios de Conformidade Referente à Limitação da
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Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos,
conforme Resolução Anatel nº 700, indicando e informando os
procedimentos para a CONTRATANTE, e se esta deverá tomar
providencias quanto à medida em campo em relação a RNI;
d) Elaborar do projeto técnico;
e) Executar os procedimentos para licenciamento das estações com
elaboração do laudo de vistoria, e quitação da ART;
f) Emitir e encaminhar para a CONTRATANTE os boletos de todas
as taxas legais previstas e necessárias;
g) Disponibilizar todos documentos em meio digital, de análise técnica,
projetos e licenças, para arquivamento;
h) Disponibilizar os mapas de cobertura em meio digital (seja por SEI!
MG, e-mail ou serviço de armazenamento em nuvem) e em formato
.kml.
i) Acompanhar os
funcionamento.
1.4.

processos

até

a

emissão

da

licença

de

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.4.1.
Tendo em vista que os serviços descritos neste Termo dependem da
anuência do MCom e Anatel, e são de suma importância para a expansão dos
sinais digitais da CONTRATANTE, é necessário que a empresa vencedora do
certame, conhecedora da legislação do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, e do Regulamento do Serviço de Retransmissão de Televisão e do
Serviço de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, faça o estudo de viabilidade em cada localidade visando a otimização da
solução que atenda a demanda dentro do menor prazo possível e obtenha
aproveitamento máximo do direito de transmissão ou retransmissão.
1.4.1.1.
Poderão ser considerados na execução do objeto deste termo
ou nos estudos de viabilidade da cobertura, as autorizações e outorgas da
geradora e de retransmissão de TV já aprovadas ao Governo do Estado de
Minas Gerais, ou parceiras, sendo necessário que a CONTRATADA faça
preliminarmente a apresentação da proposta técnica de alterações de
características ou ações para regularização necessária, mediante a
aprovação da CONTRATANTE.
1.4.1.2.
O vencedor do certame analisará os melhores procedimentos e
soluções para a obtenção de outorga de retransmissão dentro do menor
prazo possível, considerando inclusive os procedimentos para elegibilidade e
adesão ao Programa Federal Digitaliza Brasil, instituído pela Portaria MCom
2.524/2021, ou por suas atualizações.
1.4.2.
Nas localidades em que não for possível a viabilidade do canal em
caráter primário, ou quando a CONTRATANTE indicar, a empresa vencedora do
certame deverá realizar o estudo para a utilização em caráter secundário.
1.4.2.1.
A localização e classe do canal deverá considerar o atendimento da
área conforme o estabelecido na legislação vigente, tanto em área
coberta, quanto em população atendida, sendo previsto a cobertura de provados
e distritos onde possui atendimento escolar.
1.4.3.
Elaboração dos projetos técnicos,
conforme o sistema
dimensionado na 1ª Etapa, deverá conter: o local de instalação (Coordenadas e
endereço), características dos equipamentos de transmissão, croquis de
instalação (indicando posicionamento da antena na torre - centro de fase e
azimute), mapa de cobertura com o contorno, a mancha de cobertura pelo
método de propagação Deygout Assis e o setores censitários conforme IBGE
adotado pela Anatel, informações sobre os distritos/povoados atendidos e tabela
de cobertura indicando o NM, altura efetiva, ERP em cada direção (sem
correção), contorno e coordenadas geográﬁcas em cada azimute, conforme
legislação vigente.
1.4.4.
Em casos que a cobertura do sinal não atenda distrito(s) e/ou
povoado(s), a CONTRATADA poderá realizar o estudo para obtenção de
autorização para instalação de sistema de retransmissão, seja por estação
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auxiliar ou outro serviço, que atenda a área especifica.
1.4.5.
A solicitação do licenciamento para cada estação deverá ser
realizada pelo sistema Mosaico da Anatel, ou conforme legislação
vigente, realizando o seu cadastramento completo, considerando os dados
aprovados do projeto técnico.
1.4.6.
O(s) proﬁssional(is) habilitado(s) deverão emitir e efetuar o
pagamento da(s) ART's (anotação de responsabilidade técnica) para execução de
cada fase dos serviços previstos neste objeto.
1.4.7.
Quando necessário, a CONTRATANTE fornecerá o acesso ao
Mosaico para o(s) proﬁssional(is) habilitados e apontados pela empresa
vencedora do certame como responsável técnico pelo auto-cadastramento.
1.4.8.
Deverá ser enviado ao ﬁscal do contrato, toda documentação,
projeto técnico, ART, protocolos, formulários, relatórios de publicações e
declarações previstas na legislação vigente do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, que comprovem a execução das etapas prevista neste objeto.
1.4.8.1.
Nas análises técnicas haverá a necessidade da utilização de
softwares especíﬁcos para o padrão ISDB-Tb, que realizam múltiplos
métodos de cálculos, analisem a otimização da rede de retransmissão,
redes SFN, e cálculo de cobertura.
1.4.8.2.
Todo o estudo de canalização, potência, características dos
equipamentos, antenas, azimutes, centro de fase, interferências, redes
MFN ou SFN e reforçadores de sinal digital, deverão ser feitos utilizando
softwares e ferramentas compatíveis com a análise e resultados do MCom e
Anatel.
1.4.9.
A equipe técnica da CONTRATANTE se responsabilizará por
disponibilizar à CONTRATADA, todas as informações coletadas em campo, para
que seja possível a execução do serviço da 1º Etapa prevista neste Termo.
1.4.9.1.
Em casos que as informações técnicas apresentadas pela
equipe de campo não forem suﬁcientes para a conclusão das etapas
previstas na execução do objeto, mediante a aprovação da
CONTRATANTE, haverá possibilidade de nova vistoria para averiguação
das
informações
necessárias
para
a CONTRATADA, desde que
comprovada e justificada por escrito a necessidade.
1.4.10.
Em casos onde o indeferimento do pleito pelo MCom ou Anatel
inviabilizem o inicio da 2º Etapa, a CONTRATADA deverá elaborar novo estudo,
até que seja aprovado pelos órgãos competentes, sem a possibilidade de
apresentação de orçamento adicional.
1.4.10.1. Esgotando todas as alternativas técnicas para a viabilização do
pleito, a CONTRATADA deverá emitir um relatório técnico, assinado pelo
proﬁssional habilitado, informando o ocorrido e justiﬁcando impossibilidade
da conclusão das etapas, que poderá ou não ser acatado pela
CONTRATANTE, mediante justificativa.
1.4.11.
A
empresa
vencedora
do
certame
deverá
realizar
o
acompanhamento dos trâmites, gerando relatórios semanais contendo número
dos processos, município (estação), canal, publicações DOU e o status.
1.4.11.1. A CONTRATADA reportará à CONTRATANTE em até 5 (cinco)
dias úteis após a ocorrência de um fato relevante publicado no D.O.U.
(conclusão de uma das etapas do processo), para ciência, arquivo e
eventuais providências.
1.4.12.
Toda gestão e tramitação dos documentos relacionados ao objeto
deste Termo será realizado via Sistema Eletrônico de Informações SEI! MG, onde
a CONTRATADA e a CONTRATANTE farão as inserções, disponibilizando os
dados e documentos para visualização de ambas as partes.
1.4.12.1. A CONTRATADA deverá realizar o cadastro de usuário externo
no Sistema Eletrônico de Informações SEI! MG.
1.4.13.
Todos os encargos, com deslocamentos, viagens, passagens,
combustível, hospedagem, gastos em geral, impostos, taxas, devem estar
previstos nos preços apresentados.
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DOS LOTES:

2.
2.1.

DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

O serviço será executado em lote único devido à necessidade da compatibilidade e
responsabilidade técnica nas execuções das etapas, e a sua divisão em parcelas
traria prejuízo para o conjunto e perda de economia de escala.
2.2.
LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:
A participação neste certame será aberta a todos os licitantes, visto que o valor total
estimado do lote é maior do que R$80.000,00, ou seja, o valor é maior que
aquele estabelecido no art. 48, inciso I, da LC 123/2006 e art. 8º do Decreto Estadual
nº 47.437/2018.
3.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV Minas - tem por ﬁnalidade promover,
por meio da Televisão Educativa, sem ﬁns comerciais, a difusão de atividades
culturais, informativas, cidadania, educação e a integração do Estado, bem como
formular, executar e ﬁscalizar a Política Estadual de Telecomunicações, em
consonância com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo – SECULT.
Com a promulgação da Lei Estadual nº 23.304 de 30 de maio de 2019, todas as
competências do extinto Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas
Gerais-DETEL, antes incorporadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão-SEPLAG através da Lei nº 22.284 de 14 de setembro de 2016, foram todas
transferidas para a Fundação TV Minas Cultural e Educativa ou, eventualmente, pela
Empresa Mineira de Comunicação, sua sucessora conforme a Lei nº 22.294, de 20 de
setembro de 2016, ﬁcando a cargo desta Fundação e/ou Empresa Pública a gestão
das outorgas e autorizações vinculadas ao serviço de radiodifusão.
Por meio do empenho e iniciativas de ações executadas ao logo dos anos, pelo
extinto Departamento Estadual de Telecomunicações-DETEL, pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, pela Secretaria de Estado da Educação e pela
Fundação TV Minas Cultural e Educativa, foi possível a obtenção da concessão do
canal da geradora Rede Minas – Canal 09 VHF, posteriormente a consignação do
Canal 17 UHF em Belo Horizonte/MG e as autorizações de retransmissão de TV em
alguns municípios de Mineiros. Porém estas não são suﬁcientes para a cobertura
total do Estado de Minas Gerais. Durante anos, diversas manifestações de interesses
e projetos para a solicitação de provação de locais foram protocoladas junto
ao Ministério das Comunicações para obtenção de outorgas, mas devido às
constantes modiﬁcações na legislação dos serviços radiodifusão de sons e imagens,
centenas de processos foram arquivados.
Através de acordos com Prefeituras, relacionamentos com parceiras e autorizações
concedidas ao Governo do Estado, atualmente o sinal da Rede Minas encontra-se
disponível em mais de 300 municípios mineiros (na tecnologia analógica ou
digital), garantindo um entretenimento televisivo de qualidade, com programação e
produção com princípios educativos, culturais, éticos e sociais, conforme previsto na
Constituição Brasileira:
...
Título VIII - Da Ordem Social
Capítulo V - Da Comunicação Social
“Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção
independente que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística,
conforme percentuais estabelecidos em lei
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IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.”
Com o objetivo de dar à população mineira maior acesso à educação e cultura via
difusão de conteúdos de relevância e de interesse público, e preocupados em apoiar
ações que minimizam as perturbações no sistema de educação em decorrência da
epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus
(COVID-19), a Fundação TV Minas e a Secretaria de Educação de Minas Gerais vêm
reunindo esforços para que famílias e alunos do ensino fundamental tenham acesso
à conteúdos educativos e escolares através da recepção do sinal televisivo,
transmitido pela Fundação TV Minas - Rede Minas. O Projeto de Expansão prevê
através do recurso da multiprogramação, além do sinal da TV Minas, que será
veiculado também mais outros canais especíﬁcos voltados para conteúdos da
Secretaria de Educação, sendo estes transmitidos na mesma infraestrutura da TV
Minas.
Com esta implementação será possível criação de um canal exclusivo para o ensino
básico e outro canal para o ensino fundamental e médio, bem como implementar o
conceito de Escola de Tempo Integral de forma mista, ou seja, combinando o modo
Presencial e o modo de Ensino à Distância - EaD, beneﬁciando alunos, educadores da
rede estadual de ensino e a comunidade em geral do Estado de Minas Gerais.
Cabe ressaltar que esta contratação tem como principal objetivo expandir os
sinais da TV Minas, juntamente com os outros canais da Educação, atendendo
simultaneamente à legislação que rege a respeito do cronograma de desligamento
dos sinais analógico, tendo em vista que em apenas 50 municípios do Estado
atualmente recebem o sinal digital da TV Minas.
Conforme Portaria Mcom nº 2524 de 4 de maio de 2021, dentre os objetivos do
Programa do Governo Federal denominado "Digitaliza Brasil", possui também a
conclusão o processo de digitalização dos sinais de televisão analógica terrestre até
31 de dezembro de 2023, data ﬁnal para o desligamento dos sinais analógicos no
Brasil.
Para tanto, surge a necessidade do Governo de Minas Gerais, através da Fundação
TV Minas, alcançar a cobertura dos municípios do Estado, utilizando a transmissão de
programação televisiva como ferramenta eﬁciente, podendo ser utilizada como
recurso didático capaz de fazer uma interligação entre disciplinas, acontecimentos
sociais, políticos, culturais locais e globais.
Com as constantes reformas administrativas no Governo do Estado, a redução
considerável da equipe técnica e a falta de orçamento para contratação de servidores
com qualiﬁcação necessária e especializada para a elaboração de projetos, e ainda
considerando que a alta complexidade do serviço em questão inviabiliza a capacitação
de outros proﬁssionais em tempo hábil para cumprimento do cronograma, tendo em
vista que cada etapa do processo dependerá da análise e aprovação do Mcom e
Anatel, será necessário a contratação objeto de Termo, ﬁcando sob a competência
da Diretoria de Politicas de Telecomunicações o planejamento, organização,
coordenação, ﬁscalização, controle e supervisão da execução dos serviços,
conforme as atribuições previstas no Estatuto da Fundação TV Minas.
Importante salientar que a execução do serviço objeto deste termo, deve ser
realizada por proﬁssionais capacitados, engenheiros conhecedores dos processos
para obtenção de outorgas, dos softwares especíﬁcos para os serviços de
radiodifusão e das normativas técnicas e legislações vigentes, com condições de
elaborar grande volume de análises, pedidos de outorgas/autorizações e
licenciamentos dentro do cronograma determinado pelo Governo Federal.
Com a conclusão do licenciamento das novas estações, continuará sob a
responsabilidade da Diretoria de Politicas de Telecomunicações toda a gestão das
outorgas, regularização dos FISTEL, execução de projetos para adequação
das instalações e características técnicas, regularização das licenças e elaboração de
todos os procedimentos determinados pela legislação em vigor para o cumprimento
e execução dos serviços de radiodifusão.
3.1.

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

De acordo com levantamentos prévios da Diretoria de Politicas e Telecomunicações,
baseados em históricos dos relatórios técnicos arquivados na emissora, informações
de parceiros e telespectadores, e cobertura dos sistemas instalados no interior o
Estado, estima-se que será necessária a elaboração de aproximadamente
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600 (seiscentos) estudos de viabilidade, projetos de aprovação de locais e
licenciamento de estações, para que seja possível a cobertura do sinal digital nos 853
municípios de Minas Gerais, incluindo alguns distritos e/ou povoados.
Paralelo a essa contratação, equipes formadas por técnicos e engenheiros,
compostas por colaboradores da TV Minas e Empresa Mineira de Comunicação, estão
executando o levantamento das informações técnicas de campo, nos
municípios previstos no Anexo I deste termo, quantitativo este baseado nas
localidades que atualmente não são atendidas ou cobertas por sinal analógico da TV
Minas, com o intuito de veriﬁcar a real situação da recepção do sinal da TV Minas, a
quantidade de municípios, distritos e/ou povoados que necessitarão da obtenção de
autorização para retransmissão de TV, a necessidade da aquisição de equipamentos
para instalação de infraestruturas de TV digital, informações estas necessárias para a
execução da contratação objeto deste Termo.
Assim, para que este volume de material técnico a ser produzido apresente a mesma
compatibilidade e responsabilidade técnica nas execuções das etapas, faz-se
necessária a contratação de 1 (uma) unidade de serviços especializados para a
completa elaboração de processos para a obtenção de autorização e licenciamento
junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de radiodifusão,
para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia Digital.
JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

4.

O objeto do Termo de Referência pode ser considerado como serviço comum, já que
é possível deﬁnir seus padrões de desempenho e qualidade objetivamente, por meio
de especiﬁcações usuais praticadas no mercado (art. 3°, II, do Decreto 48.012 de
22/07/2020). Além disso, observando o valor estimado obtido em pesquisa de
mercado, indica-se a contratação desse serviço por meio da modalidade licitatória de
pregão eletrônico.
DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à
complexidade técnica do objeto a ser contratado, considerando que as empresas
que atuam no mercado têm condições de prestar os serviços de forma
independente.
6.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1.

A empresa participante deverá apresentar:
6.1.1.
Atestado(s) de desempenho anterior fornecido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, vedado o auto atestado, comprobatório(s) da
capacidade técnica da Licitante para a prestação dos serviços do objeto da
presente licitação, com serviço compatível com as especiﬁcações e prazos
estipulados no Termo de Referência, atendendo ao quantitativo mínimo de 50 %
(cinquenta por cento) do volume de material a ser produzido.
6.1.2.

O registro da Empresa junto ao CREA/MG.

6.1.2.1.
Caso o licitante vencedor não seja cadastrado no Conselho
Regional de Minas Gerais, este poderá apresentar o registro da empresa
junto ao CREA de origem e declaração, assinada pelo representante legal,
aﬁrmando a responsabilidade do cadastro da pessoa jurídica junto ao
CREA/MG, e apresentação do registro antes do início previsto para a
execução das atividades.
6.1.3.
Relação dos proﬁssionais do(s) responsável(eis) pela execução do
serviço, juntamente com a cópia de seu(s) respectivo(s) registro(s).
6.1.3.1.
O(s) proﬁssionais deverão ser aptos a executar o serviço
conforme regulamentação CREA, ou seja deve ser
realizado
por proﬁssionais graduados em formação de nível superior, devidamente
registrados no CREA de sua região e com habilitações prescritas na
Resolução nº 218 de 29 de junho de 1973 do CONFEA.
6.1.3.2.
Caso o(s) proﬁssional(is) não seja(m)/esteja(m) cadastrado(s)
no Conselho Regional de Minas Gerais, deverá ser apresentada declaração,
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assinada pelo representante legal, aﬁrmando a responsabilidade do
validação do(s) proﬁssional(is) junto ao CREA/MG e apresentação da
validação antes do início previsto para a execução das atividades.
CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.

7.1.
O critério de julgamento será o de menor preço, observadas as
especificações técnicas e as demais condições definidas neste Termo de Referência.
7.2.
Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, ﬁnanceiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais
ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
7.2.1.
Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários dos itens envolvidos no lote do presente certame.
7.3.
O valor da contratação é meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão da prestação
de serviços
efetivamente realizada.
8.

DA PROVA DE CONCEITO:

8.1.

Não será exigida a apresentação de prova de conceito.

9.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

9.1.

PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.1.1.
A
CONTRATADA
deverá
elaborar
cronograma
contendo
detalhamento do serviço a ser entregue em até 5 (cinco) dias úteis após a
assinatura do contrato.
9.1.2.
O cronograma deverá ser enviado à CONTRATANTE para o e-mail
telecom@redeminas.mg.gov.br, que deverá analisá-lo em até 02 (dois) dias úteis.
Após aprovação, será enviada Ordem de Serviço à CONTRATADA, para início
imediato da prestação do serviço.
9.1.2.1.
contrato;

Início das atividades: 10 (dez) dias úteis após a assinatura do

9.1.2.2.

Periodicidade:
a) 1ª Etapa: prazo de execução de 90 (noventa) dias,
contados do envio das informações por parte da
CONTRATANTE; os dados serão levantados pela equipe
técnica
da CONTRATANTE por meio de inspeções em
campo.
b) 2ª Etapa: prazo de ﬁnalização de 90 (noventa) dias a partir
da consignação do canal.

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.2.
9.2.1.
9.3.

O serviço deverá ser executado na sede da CONTRATADA.
DA EXECUÇÃO:

9.3.1.
Os documentos que demandem assinatura do representante legal da
CONTRATANTE, devem ser encaminhados já formatados, com todos os dados
preenchidos por meio eletrônico, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da
data de envio aos órgãos reguladores.
9.3.2.
Todas as fases devem vir acompanhadas das respectivas
quitadas pela CONTRATADA.
9.4.

ART’s

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
9.4.1.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo de cada etapa do serviço, nos termos abaixo.
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9.4.2.
Após a execução dos serviços de cada etapa, a CONTRATADA
deverá entregar toda a documentação técnica e legal comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual.
9.4.3.
O recebimento provisório será realizado pelo gestor/ﬁscal técnico ou
pela equipe de ﬁscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte
forma:
9.4.3.1.
A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de proﬁssionais técnicos competentes, com a
ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
9.4.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao ﬁnal de cada
período de faturamento, o gestor/ﬁscal técnico do contrato irá apurar
o desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados,
registrando se necessário, em relatório a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
9.4.3.1.2. A CONTRATADA ﬁca obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços, cabendo à ﬁscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisório.
9.4.3.1.3. O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando
cabível, à entrega do acervo documental e comprobatório das
execuções das etapas, para o arquivamento de cada processo relativo
ao objeto.
9.4.3.2.
No prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada ﬁscal ou a equipe de ﬁscalização
deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
9.4.3.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela ﬁscalização e, caso haja irregularidades que impeçam
a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correções.
9.4.3.2.2. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
9.4.3.2.3. Inserir o documento ﬁscal no processo e solicitar o Ateste
do Fiscais do Contrato.
9.4.4.
O recebimento provisório ou deﬁnitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor.
9.4.5.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal
do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.
9.5.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Não se aplica.

10.

DO PAGAMENTO:

10.1.
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneﬁciário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data ﬁnal do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

RÃO - Termo de Referência
Edital 1ª Retificação
Pregão dePE
Serviço
1261561
TVMINAS/COMPRAS
005/2021 (37497098)
E CONTRATOS
SEI 2210.01.0000204/2021-30
37473707
SEI 2210.01.0000204/2021-30
/ pg. 101
/p

10.2.
O pagamento será parcelado de acordo com o serviço efetivamente
executado, sendo que na conclusão da:
a) 1º Etapa será efetuado o pagamento de 40% do valor cobrado para
execução do serviço, por localidade, após a entrega na totalidade.
b) 2º Etapa: Pagamento do valor restante da 1ª Etapa, para a execução
do serviço, por localidade, após a entrega da totalidade das licenças.
10.3.
Os documentos ﬁscais deverão ser enviados diretamente para a
Gerência de Logística e conter, no mínimo, os seguintes dados:
Dados da CONTRATANTE:
Nome: FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
CNPJ: 21.229.281/0001-29
Endereço: Centro de Cultura Presidente Itamar Franco - Edifício Rádio
Inconfidência e Rede Minas, na Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro
Preto - Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-074
Dados da CONTRATADA
Banco:
Agência:
Número da conta:
11.

DO CONTRATO:

11.1.
Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º,
XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2.
O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oﬁcial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por
idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de
termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.
12.
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
RELAÇÃO JURÍDICA:

E GERENCIAMENTO

DA

12.1.
Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do
artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente,
agente para acompanhar e ﬁscalizar o contrato, como representante da
Administração.
12.2.
Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
12.3.
A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal deﬁnido pela
lei civil.
12.4.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especiﬁcações do Edital, seus
anexos e da proposta da CONTRATADA.
12.5.
Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de contrato,
que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser
observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902,
de 27 de janeiro de 2012.
12.6.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal
do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para
adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei
nº.8.666/93.
12.6.1.
Caberá ao gestor os
controles
necessários ao pleno cumprimento do contrato.

administrativos/ﬁnanceiros
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.

13.1.
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária Anual
nº 23.751 de 30 de Dezembro de 2020.
1261 12 368 151 2074 0001 3 3 90 39 99 0 23 1
14.

DAS GARANTIAS:

14.1.

GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

14.1.1.
O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do
contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor total do contrato.
14.1.2.
No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo
optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou
fiança bancária.
14.1.2.1. A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por
dia até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.
14.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.
14.1.3.
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
14.1.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e
do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
14.1.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato
14.1.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e
14.1.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e
para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
14.2.
GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO:
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL:

FABRICANTE,

GARANTIA

14.2.1.
Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de 90 (noventa) dias a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em
sua proposta comercial.
15.

DA VISTORIA TÉCNICA:

15.1.

Não se aplica.

16.

DA SUBCONTRATAÇÃO:

16.1.
É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado, podendo usar proﬁssionais habilitados, por esta
contratados, mediante apresentação de termo contratual, que comprove a relação e
vinculo à este objeto.
17.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

17.1.

DA CONTRATADA:

17.1.1.

Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas,

RÃO - Termo de Referência
Edital 1ª Retificação
Pregão dePE
Serviço
1261561
TVMINAS/COMPRAS
005/2021 (37497098)
E CONTRATOS
SEI 2210.01.0000204/2021-30
37473707
SEI 2210.01.0000204/2021-30
/ pg. 103
/p

de acordo com as exigências constantes neste documento.
17.1.2.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as à CONTRATANTE
para ateste e pagamento.
17.1.3.
Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
17.1.4.
Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos serviços empregados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato.
17.1.5.
Assegurar à CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as normas
e especificações técnicas recomendadas neste documento.
17.1.6.
Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento dos itens
necessários a prestação, se houver.
17.1.7.
Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.
17.1.8.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à entidade
estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade,
ﬁcando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos.
17.1.9.
Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na
prestação dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor
e na forma exigida neste termo de referência.
17.1.10.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
ambientais, ﬁscais, impostos, taxas e comerciais resultantes da execução do
objeto deste Termo de Referência.
17.1.11.
Não transferir para a CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.
17.1.12.
Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação
exigidas na licitação.
17.1.13.
Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para
representá-lo no local da execução do objeto contratado.
17.1.14.

TÉCNICAS:

17.1.14.1. Atender a toda a legislação vigente que regula os Serviços de
Radiodifusão Sons e Imagens, seus Ancilares e Auxiliares, Serviços de
Telecomunicações, Meio Ambiente, Segurança, CREA e CONFEA e demais
órgãos reguladores vinculados.
17.2.

DA CONTRATANTE:

17.2.1.
Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização da prestação dos
serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
17.2.2.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta
17.2.3.
Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem
em desacordo com a especificação e da proposta comercial da CONTRATADA.
17.2.4.

Notiﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
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Notiﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, ﬁxando prazo para a sua correção, certiﬁcando-se que as soluções por
ela propostas sejam as mais adequadas.
17.2.5.
Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notiﬁcação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
17.2.6.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
17.2.7.

Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

17.2.8.
Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
17.2.9.
Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso
necessário.
17.2.10.

TÉCNICAS:

17.2.10.1. Quitar as taxas emitidas pelo MCom e Anatel, relativas as
obrigações legais dos Serviços de Radiodifusão, seus Ancilares e Auxiliares,
relativas as estações objeto desta contratação.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.

18.1.
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
18.1.1.

advertência por escrito;

18.1.2.

multa de até:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
18.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entregado
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao
uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das
especificações contratadas;
18.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.
18.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
18.1.5.
Declaração
Administração Pública;

de inidoneidade para licitar

ou

contratar

com a

18.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
18.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 2002.
18.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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18.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.
18.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
18.7.
As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
18.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
18.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

18.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipiﬁcada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral
do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização –PAR.
19.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

19.1.
O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 15, § 1º, do Decreto
Estadual nº 48.012/2020 e art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2011).

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 04/11/2021, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37473707 e o código CRC 22EC5FBF.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 37473707
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.20.09.2020.

ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561 ____/2021
(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A
CONSTAR NA
PROPOSTA
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone
Endereço
Eletrônico
Nome do
Representante
Legal
CPF do
Representante
Legal

LOTE ITEM

1

1

CÓDIGO
SIAD

107328

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

QUANTIDADE UNIDADE

1

SUBITEM QUANTIDADE UNIDADE

unidade

VALOR
DESCRIÇÃO
VALOR
UNITÁRIO
DO ITEM
TOTAL (R$)
(R$)
CATMAS
SERVIÇO
ESPECIALIZADO
EM
ELABORAÇÃO
DE PROCESSO
DE OBTENÇÃO
DE
AUTORIZAÇÃO
E OUTORGAS
PARA SINAIS
DE TV DIGITAL.
CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
DO EDITAL E
SEUS ANEXOS.

DESCRIÇÃO
ITENS QUE

VALOR

VALOR

ADRÃO - Proposta
Edital
Comercial
1ª Retificação
de Serviço
PE 1261561
TVMINAS/COMPRAS
005/2021 (37497098)
E CONTRATOS
SEI36995056
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SUBITEM QUANTIDADE UNIDADE

1.1

1.2
600
1.3
1.4

unidade

COMPÕE O
UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
SERVIÇO
Estudo de
Viabilidade e
dimensionamento
do sistema
Elaboração do
projeto técnico
conforme sistema
dimensionado
Relatório de
Conformidade
(RNI)
Licenciamento
das estações

Prazo de
Garantia
Prazo de
Entrega
Prazo de
Validade da
Proposta
Local de
Entrega

Declaro que
a) serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital.
b) nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas e ﬁnanceiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura
possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de
acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
c) esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 22/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36995056 e o código CRC FFABE611.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 36995056

Rua Tenente Brito Melo, 1090 - Bairro Barro Preto - Belo Horizonte - CEP 30180-074
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.20.09.2020.

TVMINAS/COMPRAS E CONTRATOS
Belo Horizonte, 22 de outubro de 2021.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE MENORES
A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE
DECRETO ESTADUAL Nº 47.437, de 2018
A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no
rol descrito no item 4.3 deste Edital, não havendo quaisquer impedimentos que a
impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PADRÃO - Declarações
Edital 1ª Retificação
de ServiçoPE
TVMINAS/COMPRAS
1261561 005/2021 (37497098)
E CONTRATOS SEI
36995133
2210.01.0000204/2021-30
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS
A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições
contidas neste edital e seus anexos.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o
disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição
Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 22/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36995133 e o código CRC 46F91A61.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30
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FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Rua Tenente Brito Melo, 1090 - Bairro Barro Preto / Belo Horizonte - CEP 30180-074
Versão v.08.09.2021.

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
Processo nº 2210.01.0000204/2021-30
CONTRATO Nº

/2021
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAÇÃO
TV MINAS CULTURAL E
EDUCATIVA E A EMPRESA
[INSERIR
NOME
DA
EMPRESA],
NA
FORMA
ABAIXO:

As partes, por intermédio dos seus representantes legais, resolvem celebrar o
presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico 1261561 ___/2021 Processo de Compras nº 1261561 0000__/2021, que será regido pela Lei
Federal 10.520/2002, e demais legislações especíﬁcas pertinentes à contratação, e
subsidiariamente pela nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores, aplicandose ainda, no que couber, as demais normas especíﬁcas aplicáveis ao objeto, ainda
que não citadas expressamente.
CONTRATANTE:
NOME: FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
E-MAIL: presidencia@redeminas.mg.gov.br; licitacao@redeminas.mg.gov.br
ENDEREÇO: Rua Tenente Brito Melo, 1090 - 2º andar, Ed. Rádio Inconfidência e Rede
Minas, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG – CEP 31.180-074
CNPJ/MF: 21.229.281/0001-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062979871.00-60
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:
PORTARIA DE COMPETÊNCIA: Portaria Conjunta EMC e TV MINAS nº 05, de
02/09/2020
CONTRATADA:
NOME EMPRESARIAL:
E-MAIL: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx
ENDEREÇO: Av/Rua xxxxxxxxxxxx, nº xxxxx, Bairro xxxxxxxxxxxx,
Município/Sigla Estado – CEP: xx.xxx-xxx
CNPJ/MF: XX.XXX.XXX/00XX-XX
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: XXXXXX.XXX-X
REPRESENTANTE LEGAL: [NOME COMPLETO]
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
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1.1.
O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de
serviços especializados para a elaboração de processos para a obtenção de
autorização e licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais
dos serviços de radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em
Tecnologia Digital, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
1.2.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº 1261561
____/2021 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação:

LOTE ITEM

1

1

CÓDIGO
SIAD

107328

QUANTIDADE UNIDADE

1

unidade

VALOR
DESCRIÇÃO
VALOR
UNITÁRIO
DO ITEM
TOTAL (R$)
(R$)
CATMAS
SERVIÇO
ESPECIALIZADO
EM
ELABORAÇÃO
DE PROCESSO
DE OBTENÇÃO
DE
AUTORIZAÇÃO
E OUTORGAS
PARA SINAIS
DE TV DIGITAL.
CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
DO EDITAL E
SEUS ANEXOS.

SUBITEM QUANTIDADE UNIDADE

DESCRIÇÃO
ITENS QUE
COMPÕE O
SERVIÇO

1.1

Estudo de
Viabilidade e
dimensionamento
do sistema

1.2

Elaboração do
projeto técnico
conforme
sistema
dimensionado

600

unidade

1.3

Relatório de
Conformidade
(RNI)

1.4

Licenciamento
das estações

VALOR
VALOR
UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

1.4.
O contrato será celebrado nas quantidades apresentadas na tabela
acima, sob demanda, salientando-se que se trata de um contrato estimativo, que não
obriga a sua execução total.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

2.

2.1.
A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas nos itens 1 DO OBJETO, 9 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO, 14 - DAS GARANTIAS e 16 - DA
SUBCONTRATAÇÃO do Termo de Referência, Anexo I do Edital, inclusive no tocante
a prazos e horários.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.

3.1.
Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação
do seu extrato no órgão oﬁcial de imprensa; podendo ser prorrogado nos termos do
art. 57, II, da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
3.1.1.

Os serviços tenham sido prestados regularmente;

3.1.2.
Seja juntada justiﬁcativa e motivo, por escrito,
Administração mantém interesse na realização do serviço;
3.1.3.
Seja comprovado que o valor
economicamente vantajoso para a Administração;

do

contrato

de

que

a

permanece

3.1.4.
Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação.
3.1.5.
Haja manifestação
interesse na prorrogação;
3.1.5.1.
contratual.

expressa

CONTRATADA

informando

o

A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação

3.1.6.
A prorrogação de contrato
celebração de termo aditivo.
4.

da

deverá ser

promovida mediante

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO

4.1.
O valor total da contratação é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por
extenso]).
4.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.
4.3.
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos à CONTRATADA dependerão da prestação
de serviços efetivamente
realizada.
5.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.
A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:
1261 12 368 151 2074 0001 3 3 90 39 99 0 23 1
5.2.
No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro.
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6.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1.
O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes
encontram-se no item 17 - DO PAGAMENTO do Edital e no item 10 - DO
PAGAMENTO do Anexo I - Termo de Referência.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

7.1.
Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de
12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
7.1.1.
O direito a que se refere o item 7.1 deverá ser efetivamente exercido
mediante pedido formal da CONTRATADA até 180 dias após o atingimento do
lapso de 12 meses a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão
do direito ao seu exercício.
7.1.2.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial
descrito no item 7.1.
7.1.3.
Desde que devidamente justiﬁcado e expressamente previsto no
termo aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior,
até o encerramento do vínculo contratual.
7.2.
Os efeitos ﬁnanceiros retroagem à data do pedido apresentado pela
CONTRATADA.
8.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1.
A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ [inserir valor da
garantia] ([inserir valor da garantia por extenso]), na modalidade de [inserir
modalidade de garantia], correspondente a [percentual da garantia no total do
contrato]% ([percentual da garantia no total do contrato por extenso] por cento) de
seu valor total, no prazo de [prazo para prestação da garantia], observadas as
condições previstas no Termo de Referência.
9.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1.
A ﬁscalização da execução do objeto será efetuada por Representante
/Comissão especialmente designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
item 12 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA do Anexo I - Termo de Referência.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

10.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Anexo
I - Termo de Referência e no Edital.
11.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
E DA CONTRATADA
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11.1.
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no item 17 - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES do Anexo I - Termo
de Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.

12.1.
Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serão observadas as determinações que se seguem.
12.2.
O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem
o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em
consequência desta política, deﬁne, com os propósitos dessa disposição, os
seguintes termos:
12.2.1.
“prática corrupta” signiﬁca a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para inﬂuenciar a ação de um agente
público no processo de licitação ou execução do contrato;
12.2.2.
“prática fraudulenta” signiﬁca a deturpação dos fatos a ﬁm de
inﬂuenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em
detrimento do CONTRATANTE;
12.2.3.
“prática conspiratória” signiﬁca um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem
conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das
propostas a níveis artiﬁciais não competitivos e privar o CONTRATANTE dos
benefícios da competição livre e aberta;
12.2.4.
“prática coercitiva” signiﬁca prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a ﬁm de inﬂuenciar
a participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um
contrato;
12.2.5.

“prática obstrutiva” significa:

12.2.5.1. destruir, falsiﬁcar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos
investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do
CONTRATANTE ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção,
fraude, coerção ou conspiração; signiﬁca ainda ameaçar, assediar ou
intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de
informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação;
ou
12.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do CONTRATANTE ou outro órgão de Controle de investigar e
auditar.
12.3.
O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um
agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou
coercitivas durante o procedimento licitatório.
12.4.
A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser
encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas
cabíveis.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO
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13.1.
É vedada a execução de serviços por empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou colateral ou por
aﬁnidade, até o terceiro grau com agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de conﬁança no órgão CONTRATANTE, salvo se investidos por concurso
público.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.

14.1.
As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
item 18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Edital e do Anexo I - Termo de
Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

15.

15.1.
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
15.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4.
O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
15.4.1.
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
15.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3.

Indenizações e multas.

15.5.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
15.6.
As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
15.7.
No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade
de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

16.1.
As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no
presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou ﬁscalizadores sobre a
matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.
16.2.
No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador,
nos termos do artigo 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a CONTRATADA assume o papel
de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei nº 13.709/2018.
16.3.

A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais
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compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente
para ﬁns de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer
tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa autorização da
CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompatível com as ﬁnalidades
e prazos acordados.
16.4.
As PARTES deverão notiﬁcar uma à outra, por meio eletrônico, em até 2
(dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas atividades,
relativo a operações de tratamento de dados pessoais.
16.5.
As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança
administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar os
dados pessoais que lhe serão conﬁados, levando em conta as diretrizes de órgãos
reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.
16.6.
A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
ﬁscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador, para
a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.
16.7.
As PARTES ﬁcam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de
dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes à Lei
nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.
16.8.
As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As diretrizes
aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que envolva a
presente contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

17.

17.1.
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65
de Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.
17.1.1.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17.1.2.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS.

18.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO

19.1.
A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oﬁcial de
imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei
Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
20.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO

20.1.

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais,
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para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato, conforme art.
55, §2º da Lei nº 8.666/93.
E por estarem
eletronicamente.

ajustadas,

ﬁrmam

as

partes

este

instrumento

assinado

CONTRATANTE:
Nome Responsável Legal
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
CONTRATADA:
Nome(s) Responsável(is) Legal(is)
NOME DA EMPRESA
TESTEMUNHAS:

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 22/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36995384 e o código CRC F4A4E963.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 36995384
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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA, RESPONSÁVEL PELO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 1261561 005/2021, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO TV
MINAS CULTURAL E EDUCATIVA – MG.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561 005/2021
PROCESSO DE COMPRA Nº 1261561 000005/2021

MATHEUS HENRIQUE GUIMARÃES RAMOS DE BRITO, brasileiro, solteiro,
advogado, inscrito na OAB/MG, 34ª Subseçao de Itauna/MG, sob o nº 205.208, Com
endereço de corresponde) ncia, notificaçoes e intimaçoes relativas ao feito, na Rua
Altamiro Gomes Nolasco, 35, Cidade Nova, Itauna/MG – CEP: 35.681-081.
Endereço eletro) nico: matheushgramos@gmail.com – Telefone: (37) 99164-0686
(Whatsapp/Telegram), vem, respeitosamente, a= presença de Vossa Senhoria,
apresentar a presente:
IMPUGNAÇÃO
contra o edital do pregao eletro) nico citado em epígrafe, contrataçao
intentada pela FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA, pelos motivos
faticos e jurídicos a seguir articulados.
I – DA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA PELA FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E
EDUCATIVA
A FUNDAÇAE O TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA, com a finalidade de efetivar a
“Contrataçao de serviços especializados para a elaboraçao de processos para a obtençao
de autorizaçao e licenciamento junto aos orgaos reguladores e fiscalizadores Federais dos
serviços de radiodifusao, para a transmissao e retransmissao de sinais de TV em
Tecnologia Digital.”, lançou o Pregao nº 1261561 000005/2021, do tipo menor preço
global, com data de abertura agendada para 09 de novembro de 2021, a= s 8h30.
Ocorre que apos detalhada analise aos termos editalícios, foi possível observar
que o respectivo instrumento convocatorio se revela contaminado de ilegalidades e
irregularidades, possuindo tais disposiçoes incongrue) ncias com os ditames legais
impostos pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/05 e pela jurisprude) ncia do
E. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Nessa toada, apresentamos, a seguir, os erros formais e os vícios editalícios que
evidenciam a necessidade de Impugnaçao do presente Edital, pugnando, ao final, pela
suspensao imediata do certame e posterior retificaçao do instrumento convocatorio por
atentar contra os princípios administrativos insculpidos na Constituiçao Federal e na Lei
de Licitaçoes e Contratos Administrativos.
II – DOS TERMOS DO EDITAL COMBATIDO E DO DIREITO
Ao se tratar de licitaçoes e contratos administrativos, o ordenamento
jurídico patrio estabelece diversos preceitos que devem ser observados pela
Administraçao Publica no a) mbito de suas atribuiçoes, nao se podendo deixar de
recorrer aos ditames impostos pelo artigo 37, inciso XXI, da Carta Magna.
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Por sua vez, a Lei de Licitaçoes e Contratos Administrativos, em seu artigo
3°, dispoe que:
“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§1º – É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o
seu caráter competitivo, e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato.”

Ademais, a legalidade, princípio que orienta todo o ordenamento jurídico
patrio, deve acompanhar todos os atos que emanam da Administraçao Publica, o
que significa dizer que a FUNDAÇAE O TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA deve agir
nos mais estritos ditames legais.
Sobre a legalidade dentro do Direito Administrativo Brasileiro, o saudoso
Doutor Hely Lopes Meirelles ensinou:
“A legalidade, como princípio da Administração (CF, art. 37,
“caput”), significa que o administrador público está, em toda a sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências
do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de
praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil
e criminal, conforme o caso”. (MEIRELLES, Hely Lopes. 2007. p. 87)

Dentro do contexto ora esposado, e essencial o processo licitatorio tomar
como base a aplicaçao de todos os Princípios Constitucionais e Administrativos,
preservando, ademais, a eleiçao dos contratantes de qualquer influe) ncia parcial
dos agentes administrativos ou de qualquer condiçao subjetiva que possa
direcionar o julgamento do certame.
Pois bem, em que pese a releva) ncia do objeto pretendido pela Fundaçao
atraves do certame ora impugnado, o Edital em questao contempla diversas
irregularidades sob os aspectos jurídicos e tecnicos da contrataçao, restringindo,
assim, a participaçao de potenciais interessados na disputa e impedindo a
formulaçao de propostas comerciais pelas licitantes, quais sejam:
A – DA INCORRETA PREVISÃO DO REGIME DE
EXECUÇÃO NO PREÂMBULO CONTRARIANDO À LEI
Nº 8.666/93 E À JURISPRUDÊNCIA DO TCU
B – DA AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS NÍVEIS DE
SERVIÇOS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS
C – DA INEFICAZ E INCORRETA FORMA DE
EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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Oportuno, ainda, registrar que a Administraçao Publica Fundacional, ao
prosseguir com o certame da forma como se encontra, nao estara observando a
tríplice finalidade do procedimento licitatorio, quais sejam (i) selecionar a
proposta mais vantajosa para Administraçao; (ii) conferir isonomia aos
participantes (iii) promover o desenvolvimento nacional, sem perder de vista o
cumprimento princípio da vinculaçao ao edital, no a) mbito do Pregao Eletro) nico nº
1261561 000005/2021.
Desta forma, vem a Impugnante, tempestivamente, atraves deste arrazoado,
demonstrar, de forma pormenorizada, todos os itens acima elencados que
contaminam o Edital do Pregao nº 1261561 000005/2021, retirando sua desejada
e necessaria legalidade.
II.A – DA INCORRETA PREVISÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO NO PREÂMBULO
CONTRARIANDO À LEI Nº 8.666/93 E À JURISPRUDÊNCIA DO TCU
Em que pese o artigo 40 da Lei de Licitaçoes determinar expressamente que
o prea) mbulo do edital deve indicar o regime de execuçao do qual o procedimento
licitatorio adotara, o presente instrumento convocatorio comete um equívoco
neste ponto, dificultando sensivelmente a formulaçao da proposta comercial e,
consequentemente, a execuçao do contrato. Se nao vejamos:
A Jurisprude) ncia do TCU nos diz, no TC 044.312/2012-1 que:
6. II.i Empreitada por preço global
7. 11.
De acordo com a Lei 8.666/1993, utiliza-se a empreitada
por preço global quando se contrata a execução da obra ou serviço
por preço certo e total. Esse regime é indicado quando os
quantitativos dos serviços a serem executados puderem ser
definidos com precisão. Por isso, pressupõe uma definição minuciosa
de todos os componentes da obra, de modo que seus custos possam
ser estimados com uma margem mínima de incerteza.
8. 12.
O artigo 47 da Lei 8.666/1993 exige que, nas contratações
por preço global, a Administração disponibilize, junto com o edital,
todos os elementos e informações necessários para que os
licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total
e completo conhecimento do objeto licitado. Em outras palavras,
deve haver projeto básico com alto grau de detalhamento, com o
objetivo de minimizar os riscos a serem absorvidos pela contratada
durante a execução contratual, o que resulta, por conseguinte, em
menores preços ofertados pelos licitantes. A contratada poderá
arcar com eventuais erros ou omissões na quantificação dos
serviços, situação em que, em regra, não teria direito a aditivos
contratuais de quantidades em caso de quantitativos subestimados
por erro que pudesse ter sido detectado durante o processo
licitatório.

Ocorre que conforme proprio Termo de Refere) ncia, ha informaçoes que
sequer estao juntadas no processo e/ou que so serao divulgadas em momento
futuro, o que pode alterar o planejamento do licitante (contratado) gerando custos
alem do previsto, em especial a ause) ncia da lista dos municípios que serao objetos
dos levantamentos, estudos e
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3.1. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO
De acordo com levantamentos prévios da Diretoria de Politicas e
Telecomunicações, baseados em históricos dos relatórios técnicos
arquivados na emissora, informações de parceiros e telespectadores,
e cobertura dos sistemas instalados no interior o Estado, estima-se
que será necessária a elaboração de aproximadamente 600
(seiscentos) estudos de viabilidade, projetos de aprovação de
locais e licenciamento de estações, para que seja possível a
cobertura do sinal digital nos 853 municípios de Minas Gerais,
incluindo alguns distritos e/ou povoados.
Paralelo a essa contratação, equipes formadas por técnicos e
engenheiros, compostas por colaboradores da TV Minas e Empresa
Mineira de Comunicação, estão executando o levantamento das
informações técnicas de campo, nos municípios previstos no
Anexo I deste termo, quantitativo este baseado nas localidades que
atualmente não são atendidas ou cobertas por sinal analógico da
TV Minas, com o intuito de verificar a real situação da recepção do
sinal da TV Minas, a quantidade de municípios, distritos e/ou
povoados que necessitarão da obtenção de autorização para
retransmissão de TV, a necessidade da aquisição de equipamentos
para instalação de infraestruturas de TV digital, informações estas
necessárias para a execução da contratação objeto deste
Termo.

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
9.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
...
9.1.2.2. Periodicidade:
a) 1ª Etapa: prazo de execução de 90 (noventa) dias, contados do
envio das informações por parte da CONTRATANTE; os dados
serão levantados pela equipe técnica da CONTRATANTE por
meio de inspeções em campo.

Assim sendo, observamos que o correto regime de contrataçao deveria ser o
de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, inclusive ha a separaçao do Lote 1 da
licitaçao em comento em 4 itens distintos, ou seja, ha como individualizar os
serviços e realizar as mediçoes de forma correta, respeitando a legislaçao e
jurisprude) ncia.
Porem, entendendo como nao pertinente a exposiçao acima, ainda ha a
ause) ncia de apresentaçao de documentaçao necessaria para correta elaboraçao da
proposta, conforme elencado acima, devendo o anexo do Termo de Refere) ncia ser
juntado ao processo, retificando o edital e reabrindo-se o prazo do certame.
II.B – DA AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇOS COM OS
PAGAMENTOS MENSAIS
Seguindo as irregularidades, temos a incorreta forma de pagamento que se
dara de modo o qual podera gerar prejuízos a= futura contratada vez que nao
guarda pertine) ncia com a forma a qual sera processada as informaçoes, liberaçao
de licenciamento e outorga, vez que nao individualiza cada localidade no
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pagamento, porem e dessa maneira que sera tratado no Ministerio da
Comunicaçao/Anatel, conforme normativo abaixo:
Portaria Nº 1.460/SEI-MCOM, de 23 de novembro de 2020:
"Art. 7º Os requerimentos para execução do serviço de RTV em
caráter primário deverão ser individualizados e conter a indicação
de apenas uma localidade e um canal por solicitação.
§ 1º Na hipótese de requerimentos que contenham mais de uma
localidade ou mais de um canal, realizar-se-á a análise apenas da
primeira localidade e canal indicados, sendo desconsideradas as
demais.
"Art. 16. Os requerimentos para execução do serviço de RTV em
caráter secundário deverão ser individualizados e conter a
indicação de apenas uma localidade e um canal por solicitação.
Parágrafo único. Na hipótese de requerimentos que contenham
mais de uma localidade ou mais de um canal, realizar-se-á a análise
apenas da primeira localidade e canal indicados, sendo
desconsideradas as demais."

Desta forma, cada estaçao planejada tramitara atraves de processo
individual cuja analise, aprovaçao, autorizaçao, licenciamento, publicaçao, etc, nao
sendo possível prever se terao prazos coincidentes em seus julgamentos pelas
entidades Ministerio das Comunicaçoes / Anatel, que possuem suas especificidades
e suas prioridades internamente definidas.
Assim, qualquer previsao de pagamentos em lotes se tornara infundada, por
nao guardar pertine) ncia a= Lei de Licitaçoes uma vez que a mesma afirma que na
empreitada por preço unitario, e “quando se contrata a execuçao da obra ou do
serviço por preço certo de unidades determinadas” (art. 6º, VII, “a” e “”b”).
Nao ha no instrumento convocatorio a definiçao objetiva dos níveis
esperados de qualidade da prestaçao do serviço e respectivas adequaçoes de
pagamento. Inexiste a indicaçao precisa das parcelas do serviço, indicadores e/ou
instrumentos de mediçao que serao ou nao adotados, os níveis mínimos de serviço
aceitaveis, bem como as metas a cumprir, a faixa de tolera) ncia, ou o nível mínimo
de serviço a partir do qual a contratada estara sujeita a sançoes, a forma e a
periodicidade de acompanhamento, os registros, controles e informaçoes que
deverao ser prestados pela contratada e o mecanismo de calculo do
dimensionamento dos pagamentos.
O nível mínimo do serviço a partir do qual a empresa contratada passara a
sofrer sançoes e de extrema importa) ncia, ainda mais quando se considera que as
sançoes possuem percentual elevado e apresentam-se, muitas vezes, de forma
cumulada, razao pela qual tambem sao objeto de impugnaçao nas razoes
apresentadas.
Assim, nao ha no edital publicado bases compreensíveis, tangíveis,
objetivamente observaveis e comprovaveis sobre o alcance dos níveis esperados
de qualidade da prestaçao do serviço e respectivas adequaçoes de pagamento, nao
ha instrumento que define as bases objetivas a serem aplicadas no controle da
qualidade do objeto executado, e que permite a= Administraçao promover as
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adequaçoes de pagamento no caso de nao se verificar o atendimento das metas
estabelecidas.
Tambem nao constam diretrizes capazes de aferir os indicadores mínimos
de desempenho com relaçao a qualidade esperada da prestaçao dos serviços o que
gera um total desconhecimento acerca das metas a serem cumpridas e
consequentemente do pagamento que sera recebido.
C – DA INEFICAZ E INCORRETA FORMA DE EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA
Observando a exige) ncia de qualificaçao tecnica, e possível verificar que a
mesma e confusa, imprecisa e incorreta, o que torna a mesma irregular e ilegal,
vejamos:
10.10. QUALIFICAÇAE O TES CNICA:
10.10.1. Comprovaçao de aptidao para prestaçao de serviços
compatíveis com as características e quantidades do objeto da
licitaçao, estabelecidas no Termo de Refere) ncia ANEXO I a este
Edital, por meio da apresentaçao de atestados de desempenho
anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito publico ou
privado, comprobatorio da capacidade tecnica para atendimento
ao objeto da presente licitaçao, vedado o auto atestado,
compreendendo os requisitos abaixo relacionados:
10.10.1.1. Lote 01: Atestado(s) comprobatorio(s) da capacidade
tecnica da Licitante para a prestaçao dos serviços em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitaçao, ou com o item pertinente apresentadas no
Anexo I - Termo de Referência;

Nao e especificado a qual item se refere, sendo apresentado no Termo de
Refere) ncias 4 itens que compoe o Lote 1, alem do mais o Termo de Refere) ncia
possui quantitativo dubio em relaçao aos atestados, conforme pode ser observado
e pela intelige) ncia das normativas pertinentes.
6. QUALIFICAÇAE O TES CNICA: 6.1. A empresa participante devera
apresentar: 6.1.1. Atestado(s) de desempenho anterior
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito publico ou privado,
vedado o auto atestado, comprobatorio(s) da capacidade tecnica
da Licitante para a prestaçao dos serviços do objeto da presente
licitaçao, com serviço compatível com as especificaçoes e prazos
estipulados no Termo de Refere) ncia, atendendo ao quantitativo
mínimo de 50 % (cinquenta por cento) do volume de material
a ser produzido.

A qual material se refere, pois em termos de ART’s a serem emitidas, serao,
seguindo a logica do normativo que indica que devera ser individualizados cada
pedido e que havera 2 ART’s para cada localidade, tera o total de 1.200 ART’s, o
que se mostra exagerado, haja vista o porte da contrataçao.
Sedo 50% do total de localidades, ainda ha uma exige) ncia exorbitante, se
verificarmos quantos canais primarios foram liberados pelo MCOM/Anatel, sem a
utilizaçao de canal de rede, o que nao e cabível na presente licitaçao haja vista o
prazo para a sua aprovaçao que supera, e em muito, os 90 dias dados para
execuçao do objeto.
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Tambem o artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 veda a obscuridade no
instrumento convocatorio:
Art. 3º A licitaçao destina-se a garantir a observa) ncia do princípio
constitucional da isonomia, a seleçao da proposta mais vantajosa
para a administraçao e a promoçao do desenvolvimento nacional
sustentavel e sera processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios basicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculaçao ao instrumento convocatorio, do
julgamento objetivo e dos que lhes sao correlatos.
§ 1º ES vedado aos agentes publicos: 4 I - admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos atos de convocaçao, clausulas ou condiçoes que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
prefere) ncias ou distinçoes em razao da naturalidade, da sede ou
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunsta) ncia
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato,
ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da
Lei no 8.248, de 23 de outubro de1991;

Ademais, se demonstra demasiadamente incorreta a qualificaçao tecnicooperacional, vez que o serviço contratado se despende da qualificaçao do
profissional da empresa, conforme dito ate mesmo na justificativa da contrataçao,
vejamos:
“Com as constantes reformas administrativas no Governo do Estado, a redução
considerável da equipe técnica e a falta de orçamento para contratação de
servidores com qualificação necessária e especializada para a elaboração de
projetos, e ainda considerando que a alta complexidade do serviço em questão
inviabiliza a capacitação de outros profissionais em tempo hábil para cumprimento
do cronograma, tendo em vista que cada etapa do processo dependerá da análise e
aprovação do Mcom e Anatel, será necessário a contratação objeto de Termo, ficando
sob a competência da Diretoria de Políticas de Telecomunicações o planejamento,
organização, coordenação, fiscalização, controle e supervisão da execução dos
serviços, conforme as atribuições previstas no Estatuto da Fundação TV Minas.”
“Importante salientar que a execução do serviço objeto deste termo, deve
ser realizada por profissionais capacitados, engenheiros conhecedores dos
processos para obtenção de outorgas, dos softwares específicos para os serviços
de radiodifusão e das normativas técnicas e legislações vigentes, com condições
de elaborar grande volume de análises, pedidos de outorgas/autorizações e
licenciamentos dentro do cronograma determinado pelo Governo Federal.”.

De forma que o correto seria a apresentaçao de atestados tecnicoprofissional, demonstrando aptidao do profissional com a execuçao do objeto
pretendido, seguindo os preceitos do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme
observamos abaixo:
Art. 30. A documentaçao relativa a= qualificaçao tecnica limitar-sea a:
...
§ 1o A comprovaçao de aptidao referida no inciso II do "caput"
deste artigo, no caso das licitaçoes pertinentes a obras e serviços,
sera feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
publico ou privado, devidamente registrados nas entidades
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profissionais competentes, limitadas as exige) ncias a: (Redaçao
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I - capacitaçao tecnico-profissional: comprovaçao do licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes,
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas
as exige) ncias de quantidades mínimas ou prazos maximos;
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

III – DOS PEDIDOS
ANTE O EXPOSTO, apos ter sua Impugnaçao recebida e conhecida, requerse, liminarmente, a SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561
005/2021, promovido pela FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA.
No mérito, requer que a presente Impugnaçao seja julgada TOTALMENTE
PROCEDENTE a fim de que sejam determinadas as pertinentes correçoes
relatadas no corpo desta petiçao, por restringir o carater competitivo da licitaçao
(inciso I, §1° do artigo 3° da Lei Federal n° 8.666/93), infringindo, assim, o
processo licitatorio e os princípios constitucionais que os norteia.

Termos em que,
Pede Deferimento.
Itauna/MG, 04 de novembro de 2.021.
Matheus Henrique Guimaraes Ramos de Brito
OAB/MG 205.208
Assinado de forma digital por

MATHEUS HENRIQUE MATHEUS HENRIQUE
GUIMARAES RAMOS GUIMARAES RAMOS DE BRITO
Dados: 2021.11.04 23:41:52
DE BRITO
-03'00'
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Coordenação de Compras e Contratos

Resposta Impugnação nº 004/2021 - TVMINAS/COMPRAS E CONTRATOS
Belo Horizonte, 05 de novembro de 2021.

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO Nº 004/2021

Referência: Pregão Eletrônico 1261561 005/2021, Processo de Compras 1261561
000005/2021
Objeto: Contratação de serviços especializados para a elaboração de processos
para a obtenção de autorização e licenciamento junto aos órgãos reguladores e
ﬁscalizadores Federais dos serviços de radiodifusão, para a transmissão e
retransmissão de sinais de TV em Tecnologia Digital.
Impugnante: Matheus Henrique Guimarães Ramos de Brito, CPF: 104.673.486-50
1.

RESUMO:

Trata-se de registro de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico referenciado
(SEI nº 37497098), efetuado pelo cidadão/advogado Matheus Henrique Guimarães
Ramos de Brito, CNPJ 104.673.486-50, OAB Nº 205.208 doravante IMPUGNANTE,
onde requer que seja revisto o instrumento convocatório.
2.

ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO:

Em sede de admissibilidade da impugnação, foram preenchidos os pressupostos
de legitimidade, interesse processual, fundamentação e tempestividade, com
fundamento na Lei Federal nº 8.666./93.
O pleito de impugnação foi inserido no Portal de Compras em 04/11/2021, às 23:45
horas, conforme previsto no item 3 do Edital, mais especiﬁcamente em seu item
3.1, a saber:
3.1 Os pedidos de esclarecimentos e os registros de
impugnações referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico, no site http://www.compras.mg.gov.br/
Como a sessão do pregão está agendada para o dia 09/11/2021, os pedidos de
esclarecimentos e os registros de impugnações poderiam ser enviados até as
23:59 horas do dia 04/11/2021. Portanto, a impugnação foi apresentada de forma
tempestiva.
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3.

DO PEDIDO IMPUGNAÇÃO APRESENTADO

O IMPUGNANTE, em síntese na sua peça de impugnação apresentada, alega que:
Pois bem, em que pese a relevância do objeto pretendido pela
Fundação através do certame ora impugnado, o Edital em
questão contempla diversas irregularidades sob os aspectos
jurídicos e técnicos da contratação, restringindo, assim, a
participação de potenciais interessados na disputa e impedindo a
formulação de propostas comerciais pelas licitantes, quais
sejam:
A – DA INCORRETA PREVISÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO
NO PREÂMBULO CONTRARIANDO À LEI Nº 8.666/93 E À
JURISPRUDÊNCIA DO TCU
B – DA AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS NÍVEIS DE
SERVIÇOS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS
C – DA INEFICAZ E INCORRETA FORMA DE EXIGÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Oportuno, ainda, registrar que a Administração Pública
Fundacional, ao prosseguir com o certame da forma como se
encontra, não estará observando a tríplice ﬁnalidade do
procedimento licitatório, quais sejam (i) selecionar a proposta
mais vantajosa para Administração; (ii) conferir isonomia aos
participantes (iii) promover o desenvolvimento nacional, sem
perder de vista o cumprimento princípio da vinculação ao edital,
no âmbito do Pregão Eletrônico nº 1261561 000005/2021.
Assim, o IMPUGNANTE requer a suspensão do processo licitatório, para alterações
e posterior republicação com as correções nas cláusulas editalícias em obediência
ao sistema normativo vigente.
4.

DOS PEDIDOS E ANÁLISE DAS RAZÕES APRESENTADAS

Primeiramente, esclarecemos que o Edital do Pregão nº 1261561 005/2021 foi
analisado pela Superintendência Jurídica, por meio da Nota Jurídica nº 74, de
20/10/2021 (36596481), e foi aprovado pela autoridade competente (evento SEI
nº 36916679) nos termos do art. 38 da Lei 8.666/1993.
4.1.

Análise e Resposta aos pedidos
4.1.1.
A – DA INCORRETA PREVISÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO NO
PREÂMBULO CONTRARIANDO À LEI Nº 8.666/93 E À JURISPRUDÊNCIA DO TCU
Conforme justiﬁcado no item 3.1. do Anexo I do Edital, o quantitativo
de estudos de viabilidade, de elaboração de projeto técnico, de relatório de
conformidade e de licenciamento de estações, para que seja possível a
cobertura do sinal digital nos municípios mineiros, é estimado.
Cita-se, ainda, o item 1.2 de mesmo Anexo, que diz "O contrato será celebrado
nas quantidades apresentadas na tabela acima, sob demanda, salientando-se
que se trata de um contrato estimativo, que não obriga a sua execução total".
E o item 2.1: "O serviço será executado em lote único devido à necessidade da
compatibilidade e responsabilidade técnica nas execuções das etapas, e a sua
divisão em parcelas traria prejuízo para o conjunto e perda de economia de
escala".
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Ou seja, de acordo com o levantamento que está sendo realizado pelas
equipes de técnicos e engenheiros colaboradores da TV Minas e Empresa
Mineira de Comunicação, poderá haver a necessidade de realização destas 4
atividades para cada localidade, ou não. Bem como, para a compatibilidade e
responsabilidade técnica, o serviço deverá ser executado em lote único.
Ressalta-se, ainda, que o montante de municípios vistoriados não é
necessariamente igual ao número de projetos à serem executados.
Assim, apresentando o custo unitário de cada subitem que compõem o
serviço, limitado ao quantitativo de 600, é possível mensurar o custo total do
serviço. Tanto que foi realizada a pesquisa de mercado com estes parâmetros,
sendo coletadas as informações necessárias com mais de 3 (três)
fornecedores, para obtenção do valor de referência da contratação. Como a
elaboração/realização de projetos de radiodifusão não estão intrinsecamente
conectadas entre cada localidade, esse custo estimado não afeta o valor
final, não trazendo perda de escala ao participante.
Portanto, não há o que se questionar da previsão do tipo do regime de
execução.
Já sobre a relação dos municípios que necessitam de cobertura digital,
conﬁrmamos que realmente houve uma falha na publicação do Edital. Desta
forma, ocorrerá a publicação do Edital Retiﬁcado com alteração da data da
sessão, sendo anexada a citada relação.
E para o melhor entendimento da justiﬁcativa do quantitativo, o texto do item
3.1 JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO do Anexo I do Edital, passará a ter a
seguinte redação:
De acordo com levantamentos prévios da Diretoria de Politicas e
Telecomunicações, baseados em históricos dos relatórios técnicos
arquivados na emissora, informações de parceiros e telespectadores, e
cobertura dos sistemas instalados no interior o Estado, estima-se que será
necessária a elaboração de aproximadamente 600 (seiscentos) estudos de
viabilidade, projetos de aprovação de locais e licenciamento de estações,
para que seja possível a cobertura do sinal digital nos 853 municípios de
Minas Gerais, incluindo alguns distritos e/ou povoados.
Paralelo a essa contratação, equipes formadas por técnicos e engenheiros,
compostas por colaboradores da TV Minas e Empresa Mineira de
Comunicação, estão executando o levantamento das informações técnicas
de campo, nas localidades que atualmente não são atendidas ou
cobertas por sinal analógico da TV Minas, com o intuito de veriﬁcar a real
situação da recepção do sinal da TV Minas, a quantidade de municípios,
distritos e/ou povoados que necessitarão da obtenção de autorização para
retransmissão de TV, a necessidade da aquisição de equipamentos para
instalação de infraestruturas de TV digital, informações estas necessárias
para a execução da contratação objeto deste Termo.
A listagem de municípios anexada à este termo, foi baseada em vistorias
já realizadas, podendo ser modiﬁcada conforme demanda, estudos de
viabilidade e cobertura, não obrigando a sua execução total.
Assim, para que este volume de material técnico a ser
produzido apresente a mesma compatibilidade e responsabilidade técnica
nas execuções das etapas, faz-se necessária a contratação de 1 (uma)
unidade de serviços especializados para a completa elaboração
de processos para a obtenção de autorização e licenciamento junto aos
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órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de radiodifusão,
para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia Digital.
4.1.2.
B – DA AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇOS COM
OS PAGAMENTOS MENSAIS
Diante do exposto no item 4.1.1, não serão considerados os questionamentos
acerca da adequação dos pagamentos ao regime de empreitada por preço
unitário, pois já foi justiﬁcado que o serviço deve ser realizado no regime
empreitada por preço global.
Sobre a ausência de vinculação dos níveis de serviços com os pagamentos
mensais, foi alegado que:
Não há no instrumento convocatório a deﬁnição objetiva dos
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e
respectivas adequações de pagamento. Inexiste a indicação
precisa das parcelas do serviço, indicadores e/ou instrumentos
de medição que serão ou não adotados, os níveis mínimos de
serviço aceitáveis, bem como as metas a cumprir, a faixa de
tolerância, ou o nível mínimo de serviço a partir do qual a
contratada estará sujeita a sanções, a forma e a periodicidade
de acompanhamento, os registros, controles e informações que
deverão ser prestados pela contratada e o mecanismo de
cálculo do dimensionamento dos pagamentos.
O objetivo ﬁnal da contratação é a obtenção dos licenciamentos das estações.
Desta forma, não foram especiﬁcados níveis de serviços esperados já que a
elaboração de projetos é subjetiva, não havendo como garantir que o projeto
apresentado será aprovado pelo órgãos reguladores e ﬁscalizadores. Por outro
lado, o Edital prevê no item 9.4 que os projetos serão recebidos
provisoriamente, quando será veriﬁcado se todas as especiﬁcações
técnicas elencadas no Anexo I foram cumpridas. E o recebimento deﬁnitivo
será efetuado somente após a confirmação desta análise pelos responsáveis.
Há que se considerar que existe a necessidade de adequação do tópico que se
refere ao pagamento. Neste sentido, a redação do item 10.2 será alterada
para:
10.2 O
pagamento
será
parcelado,
pago
por
subitem
de
serviço efetivamente executado e por estação, ocorrendo conforme
exposto no quadro abaixo:
SUBITEM

DESCRIÇÃO ITENS QUE
COMPÕE O SERVIÇO

1.1

Estudo de Viabilidade e
dimensionamento do
sistema

1.2

Elaboração do projeto
técnico conforme sistema
dimensionado

1.3

Relatório de Conformidade
(RNI)

PAGAMENTO
NO
NA
PROTOCOLO
APROVAÇÃO
50%

50%, do
órgão
regulador

-

100%, da
CONTRATANTE
100%, da
CONTRATANTE
50%, do
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1.4

Licenciamento das
estações

50%

50%, do
órgão
regulador

4.1.3.
C – DA INEFICAZ E INCORRETA FORMA DE EXIGÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A respeito da exigência do atestado de desempenho descrita no item 6.1.1 do
Termo de Referência, conforme disposto na DENÚNCIA nº 1024537 do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a jurisprudência do TCU
consolidou o entendimento de que é irregular a ﬁxação, nos atestados de
capacidade técnica, de quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de
bens ou serviços que a administração pública pretende contratar. Acrescentou
ainda, que a permissão de somatório de quantitativo de atestados constitui
medida que resguarda a competitividade do certame. Portanto, caso sejam
exigidos atestados de capacidade técnica de quantitativo mínimo superior a
50%, deve haver robusta justificativa.
Tendo em vista que o objeto de contratação trata-se de SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO DE OBTENÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL, com estimativa de
600 projetos, considerando quantitativo de projetos e a complexidade do
serviço à serem realizados, é indispensável a comprovação da
capacidade técnica do vencedor do certame, uma vez que as estações
somente poderão entrar no ar após as devidas licenças emitidas, o que traz a
necessidade da empresa comprovar e garantir sua capacidade operacional de
realizar o serviço dentro dos prazos requeridos.
Desta forma, visando o atendimento às normativas, a redação do item 6.1.1
será alterada para:
6.1.1 Atestado(s) de desempenho anterior fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, vedado o auto
atestado, comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para a prestação dos serviços do objeto da presente licitação,
com serviço compatível com as especiﬁcações, atendendo ao
quantitativo mínimo de 10% (dez por cento) do volume de
material a ser produzido.
Em resumo, o licitante deverá apresentar atestado(s) de desempenho
anterior, comprovando a sua capacidade técnica para a prestação do serviço
objeto da licitação, compatível com as especiﬁcações, no quantitativo de 60
(sessenta) processos de obtenção de autorização e outorgas para sinais de TV
digital.
5.

DECISÃO

Isto posto, sem mais nada a evocar, respeitados os princípios dispostos na
legislação vigente, esta pregoeira juntamente com a área técnica demandante
conhecem a impugnação apresentada pelo cidadão/advogado Matheus Henrique
Guimarães Ramos de Brito, e, no mérito, acolhe o parcialmente o provimento,
para os aspectos sobre a forma de pagamento e requisitos de qualiﬁcação
técnica.
Dessa forma, as adequações da forma de pagamento e requisitos de qualiﬁcação
técnica deverão ser acrescidas ao Edital do Pregão Eletrônico nº
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1261561 005/2021, publicando tal retiﬁcação no Diário Oﬁcial de MG e no portal
"ComprasMG", e remarcando a data do certame.
Belo Horizonte, 8 de novembro de 2021.
Isabella R. F. Conrado
Pregoeira
Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Documento assinado eletronicamente por Isabella Rodrigues Ferreira
Conrado, Coordenadora, em 08/11/2021, às 21:40, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 37555016 e o código CRC 02A05546.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30
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Relação dos Municípios - Expansão Digital

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Município
Abadia dos Dourados
Abaeté
Acaiaca
Açucena
Água Boa
Água Comprida
Aguanil
Águas Formosas
Aimorés
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfredo Vasconcelos
Almenara
Alpercata
Alpinópolis
Alterosa
Alto Caparaó
Andradas
Andrelândia
Angelândia
Antônio Carlos
Antônio Dias
Araçuaí
Araguari
Arantina
Araponga
Araporã
Araújos
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Argirita
Aricanduva
Arinos
Augusto de Lima
Baependi
Bambuí
Barão de Cocais
Barão de Monte Alto
Barbacena
Barra Longa
Barroso
Bela Vista de Minas
Belo Horizonte
Belo Oriente
Belo Vale
Berizal
Bias Fortes
Bicas
Biquinhas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bocaiúva
Bom Despacho
Bom Jesus da Penha
Bom Jesus do Amparo
Bom Jesus do Galho
Bonfim
Bonito de Minas

Anexo Relação de Municípios (37617654)

Região
Triângulo Norte
Central
Caparaó
Vale do Aço
Vale do Rio Doce
Triângulo Sul
Oeste
Mucuri
Vale do Rio Doce
Sul
Sul
Sul
Mata
Vertentes
Médio e Baixo Jequitinhonha
Vale do Rio Doce
Sudoeste
Sudoeste
Caparaó
Sul
Mata
Mucuri
Vertentes
Vale do Aço
Médio e Baixo Jequitinhonha
Triângulo Norte
Mata
Caparaó
Triângulo Norte
Oeste
Triângulo Sul
Sudoeste
Oeste
Sul
Mata
Alto Jequitinhonha
Noroeste
Central
Sul
Oeste
Metropolitano
Mata
Vertentes
Caparaó
Vertentes
Metropolitano
Metropolitano
Vale do Aço
Metropolitano
Norte
Mata
Mata
Central
Sul
Mata
Norte
Oeste
Sudoeste
Metropolitano
Vale do Aço
Metropolitano
Norte
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Borda da Mata
Botelhos
Botumirim
Brás Pires
Brasília de Minas
Braúnas
Bueno Brandão
Bugre
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cabo Verde
Cachoeira Dourada
Caetanópolis
Caiana
Caldas
Camacho
Cambuquira
Campanário
Campanha
Campina Verde
Campo Azul
Campo Belo
Campos Altos
Campos Gerais
Cana Verde
Canápolis
Candeias
Cantagalo
Caparaó
Capela Nova
Capelinha
Capinópolis
Capitão Andrade
Capitão Enéas
Capitólio
Caputira
Caranaíba
Carangola
Caratinga
Carbonita
Careaçu
Carmésia
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Casa Grande
Cascalho Rico
Cássia
Cataguases
Catas Altas
Catas Altas da Noruega
Catuji
Catuti
Caxambu
Cedro do Abaeté

Anexo Relação de Municípios (37617654)

Sul
Sul
Norte
Mata
Norte
Metropolitano
Sul
Vale do Aço
Noroeste
Norte
Noroeste
Sul
Triângulo Norte
Metropolitano
Mata
Sul
Oeste
Sul
Mucuri
Sul
Triângulo Norte
Norte
Oeste
Triângulo Sul
Sul
Oeste
Triângulo Norte
Oeste
Vale do Rio Doce
Caparaó
Vertentes
Alto Jequitinhonha
Triângulo Norte
Vale do Rio Doce
Norte
Sudoeste
Caparaó
Vertentes
Mata
Vale do Aço
Alto Jequitinhonha
Sul
Metropolitano
Sul
Oeste
Sul
Oeste
Noroeste
Sudoeste
Triângulo Sul
Sul
Sul
Sul
Vertentes
Triângulo Norte
Sudoeste
Mata
Metropolitano
Vertentes
Mucuri
Norte
Sul
Central
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Central de Minas
Centralina
Chalé
Chapada do Norte
Chapada Gaúcha
Chiador
Cipotânea
Claraval
Claro dos Poções
Cláudio
Comendador Gomes
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição do Mato Dentro
Conceição do Pará
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Cônego Marinho
Congonhal
Congonhas
Congonhas do Norte
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Conselheiro Pena
Consolação
Coqueiral
Coração de Jesus
Coromandel
Coronel Fabriciano
Coronel Murta
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Córrego Danta
Couto de Magalhães de Minas
Crisólita
Cristais
Cristália
Cristiano Otoni
Crucilândia
Cuparaque
Curral de Dentro
Curvelo
Datas
Delfinópolis
Descoberto
Desterro do Melo
Diamantina
Diogo de Vasconcelos
Dionísio
Divinésia
Divino
Divinolândia de Minas
Divinópolis
Divisa Alegre
Divisa Nova
Divisópolis
Dom Bosco
Dom Cavati
Dom Joaquim
Dom Silvério
Dona Eusébia
Dores de Campos
Dores de Guanhães

Anexo Relação de Municípios (37617654)

Vale do Rio Doce
Triângulo Norte
Caparaó
Alto Jequitinhonha
Noroeste
Mata
Vertentes
Sudoeste
Norte
Oeste
Triângulo Sul
Vertentes
Triângulo Sul
Metropolitano
Oeste
Sul
Sul
Norte
Sul
Vertentes
Metropolitano
Triângulo Sul
Vertentes
Vale do Rio Doce
Sul
Sul
Norte
Triângulo Norte
Vale do Aço
Médio e Baixo Jequitinhonha
Mata
Vertentes
Oeste
Alto Jequitinhonha
Mucuri
Oeste
Norte
Vertentes
Metropolitano
Vale do Rio Doce
Norte
Central
Alto Jequitinhonha
Sudoeste
Mata
Vertentes
Alto Jequitinhonha
Caparaó
Metropolitano
Mata
Mata
Metropolitano
Oeste
Médio e Baixo Jequitinhonha
Sul
Médio e Baixo Jequitinhonha
Noroeste
Vale do Aço
Metropolitano
Caparaó
Mata
Vertentes
Metropolitano
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189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

Dores do Turvo
Doresópolis
Douradoquara
Durandé
Elói Mendes
Entre Folhas
Ervália
Espera Feliz
Espinosa
Estiva
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Fama
Faria Lemos
Felício dos Santos
Felixlândia
Fernandes Tourinho
Ferros
Fervedouro
Formiga
Formoso
Francisco Dumont
Franciscópolis
Frei Gaspar
Frei Lagonegro
Fronteira dos Vales
Fruta de Leite
Frutal
Galiléia
Gameleiras
Glaucilândia
Goiabeira
Goianá
Gonçalves
Gonzaga
Gouveia
Governador Valadares
Grão Mogol
Grupiara
Guanhães
Guapé
Guaraciama
Guaranésia
Guarani
Guaxupé
Guidoval
Guimarânia
Iapu
Ibiá
Ibiracatu
Ibituruna
Ijaci
Ilicínea
Imbé de Minas
Inconfidentes
Indianópolis
Ingaí
Inhapim
Ipaba
Ipanema
Ipatinga
Ipiaçu
Ipuiúna
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Mata
Sudoeste
Triângulo Norte
Caparaó
Sul
Vale do Aço
Mata
Mata
Norte
Sul
Oeste
Triângulo Norte
Sul
Mata
Alto Jequitinhonha
Central
Vale do Rio Doce
Metropolitano
Mata
Oeste
Noroeste
Norte
Mucuri
Mucuri
Vale do Rio Doce
Mucuri
Norte
Triângulo Sul
Vale do Rio Doce
Norte
Norte
Vale do Rio Doce
Mata
Sul
Vale do Rio Doce
Alto Jequitinhonha
Vale do Rio Doce
Norte
Triângulo Norte
Metropolitano
Sul
Norte
Sudoeste
Mata
Sudoeste
Mata
Triângulo Norte
Vale do Aço
Triângulo Sul
Norte
Vertentes
Sul
Sul
Vale do Aço
Sul
Triângulo Norte
Sul
Vale do Aço
Vale do Aço
Caparaó
Vale do Aço
Triângulo Norte
Sul
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252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

Iraí de Minas
Itabira
Itabirito
Itacambira
Itacarambi
Itaguara
Itajubá
Itamarandiba
Itamarati de Minas
Itamogi
Itanhandu
Itanhomi
Itaobim
Itapecerica
Itapeva
Itaúna
Ituiutaba
Iturama
Itutinga
Jaboticatubas
Jacinto
Jacuí
Jacutinga
Jaguaraçu
Jaíba
Jampruca
Janaúba
Januária
Japaraíba
Jenipapo de Minas
Jequeri
Jequitinhonha
Jesuânia
Joaíma
Joanésia
João Monlevade
João Pinheiro
Joaquim Felício
Jordânia
José Gonçalves de Minas
José Raydan
Josenópolis
Juvenília
Ladainha
Lagoa da Prata
Lagoa dos Patos
Lagoa Dourada
Lagoa Grande
Lagoa Santa
Lajinha
Lambari
Lamim
Lassance
Lavras
Leandro Ferreira
Leme do Prado
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Luislândia
Luminárias
Luz

Anexo Relação de Municípios (37617654)

Triângulo Norte
Metropolitano
Metropolitano
Norte
Norte
Oeste
Sul
Alto Jequitinhonha
Mata
Sudoeste
Sul
Vale do Rio Doce
Médio e Baixo Jequitinhonha
Oeste
Sul
Oeste
Triângulo Norte
Triângulo Sul
Sul
Metropolitano
Médio e Baixo Jequitinhonha
Sudoeste
Sul
Vale do Aço
Norte
Vale do Rio Doce
Norte
Norte
Oeste
Alto Jequitinhonha
Caparaó
Médio e Baixo Jequitinhonha
Sul
Médio e Baixo Jequitinhonha
Vale do Aço
Metropolitano
Noroeste
Norte
Médio e Baixo Jequitinhonha
Alto Jequitinhonha
Vale do Rio Doce
Norte
Norte
Mucuri
Oeste
Norte
Vertentes
Noroeste
Metropolitano
Caparaó
Sul
Vertentes
Norte
Sul
Oeste
Alto Jequitinhonha
Mata
Mata
Mata
Triângulo Sul
Norte
Sul
Oeste
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315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

Machacalis
Machado
Madre de Deus de Minas
Malacacheta
Mamonas
Manga
Manhuaçu
Manhumirim
Mantena
Mar de Espanha
Maravilhas
Maria da Fé
Mariana
Marilac
Maripá de Minas
Marmelópolis
Martinho Campos
Mata Verde
Materlândia
Mateus Leme
Mathias Lobato
Matias Barbosa
Matias Cardoso
Medeiros
Medina
Mirabela
Miradouro
Miravânia
Moeda
Monjolos
Montalvânia
Monte Azul
Monte Belo
Monte Carmelo
Monte Formoso
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Montes Claros
Montezuma
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
Munhoz
Muriaé
Muzambinho
Nacip Raydan
Nanuque
Naque
Nazareno
Nepomuceno
Ninheira
Nova Belém
Nova Era
Nova Módica
Nova Ponte
Nova Resende
Nova Serrana
Novo Oriente de Minas
Novorizonte
Olhos-D'Água
Oliveira
Onça de Pitangui
Orizânia
Ouro Branco

Anexo Relação de Municípios (37617654)

Mucuri
Sul
Vertentes
Mucuri
Norte
Norte
Caparaó
Caparaó
Vale do Rio Doce
Mata
Metropolitano
Sul
Metropolitano
Vale do Rio Doce
Mata
Sul
Oeste
Médio e Baixo Jequitinhonha
Metropolitano
Metropolitano
Vale do Rio Doce
Mata
Norte
Oeste
Médio e Baixo Jequitinhonha
Norte
Mata
Norte
Metropolitano
Central
Norte
Norte
Sudoeste
Triângulo Norte
Médio e Baixo Jequitinhonha
Sudoeste
Sul
Norte
Norte
Central
Central
Sul
Mata
Sudoeste
Vale do Rio Doce
Mucuri
Vale do Aço
Vertentes
Sul
Norte
Vale do Rio Doce
Metropolitano
Mucuri
Triângulo Norte
Sudoeste
Oeste
Mucuri
Norte
Norte
Oeste
Oeste
Mata
Vertentes
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378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

Ouro Fino
Ouro Preto
Padre Carvalho
Padre Paraíso
Pai Pedro
Pains
Paiva
Palmópolis
Papagaios
Pará de Minas
Paracatu
Paraguaçu
Paraisópolis
Paraopeba
Passa Tempo
Passabém
Passos
Patis
Patos de Minas
Patrocínio
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Paulistas
Peçanha
Pedra Azul
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedro Leopoldo
Pedro Teixeira
Perdigão
Perdizes
Periquito
Pescador
Piau
Piedade de Caratinga
Piedade de Ponte Nova
Piedade dos Gerais
Pimenta
Pingo-d'Água
Pintópolis
Piracema
Pirajuba
Piranga
Piranguinho
Pirapetinga
Pirapora
Piraúba
Pitangui
Piumhi
Poço Fundo
Pompéu
Ponte Nova
Ponto Chique
Ponto dos Volantes
Porteirinha
Porto Firme
Poté
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prados
Prata
Pratápolis
Presidente Bernardes

Anexo Relação de Municípios (37617654)

Sul
Metropolitano
Norte
Médio e Baixo Jequitinhonha
Norte
Oeste
Vertentes
Médio e Baixo Jequitinhonha
Metropolitano
Oeste
Noroeste
Sul
Sul
Metropolitano
Oeste
Metropolitano
Sudoeste
Norte
Noroeste
Triângulo Norte
Mata
Caparaó
Vale do Rio Doce
Vale do Rio Doce
Médio e Baixo Jequitinhonha
Mata
Caparaó
Metropolitano
Mata
Oeste
Triângulo Sul
Vale do Aço
Mucuri
Mata
Vale do Aço
Caparaó
Metropolitano
Oeste
Vale do Aço
Norte
Oeste
Triângulo Sul
Vertentes
Sul
Mata
Norte
Mata
Oeste
Sudoeste
Sul
Central
Caparaó
Norte
Médio e Baixo Jequitinhonha
Norte
Caparaó
Mucuri
Sul
Sul
Vertentes
Triângulo Norte
Sudoeste
Mata
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441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

Quartel Geral
Raul Soares
Reduto
Resende Costa
Ressaquinha
Riacho dos Machados
Ribeirão das Neves
Ribeirão Vermelho
Rio Casca
Rio Doce
Rio Espera
Rio Paranaíba
Rio Preto
Rio Vermelho
Ritápolis
Rochedo de Minas
Rodeiro
Rosário da Limeira
Sacramento
Salinas
Santa Bárbara
Santa Bárbara do Leste
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Cruz de Salinas
Santa Cruz do Escalvado
Santa Efigênia de Minas
Santa Fé de Minas
Santa Helena de Minas
Santa Juliana
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Itueto
Santa Rita do SapucaÍ
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santana da Vargem
Santana de Cataguases
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana do Paraíso
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santo AntÔnio do Grama
Santo Antônio do Itambé
Santo Antônio do Retiro
Santo Antônio do Rio Abaixo
Santo Hipólito
Santos Dumont
São Bento Abade
São Domingos das Dores
São Domingos do Prata
São Félix de Minas
São Francisco
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Francisco do Glória
São Geraldo
São Geraldo da Piedade
São Geraldo do Baixio
São Gonçalo do Abaeté

Anexo Relação de Municípios (37617654)

Oeste
Caparaó
Caparaó
Vertentes
Vertentes
Norte
Metropolitano
Sul
Caparaó
Caparaó
Vertentes
Noroeste
Mata
Metropolitano
Vertentes
Mata
Mata
Mata
Triângulo Sul
Norte
Metropolitano
Vale do Aço
Mata
Vertentes
Vertentes
Norte
Caparaó
Vale do Rio Doce
Norte
Mucuri
Triângulo Sul
Vertentes
Mata
Vale do Rio Doce
Sul
Noroeste
Triângulo Norte
Sul
Mata
Mata
Vertentes
Oeste
Vale do Aço
Oeste
Mata
Caparaó
Metropolitano
Norte
Metropolitano
Central
Mata
Sul
Vale do Aço
Metropolitano
Vale do Rio Doce
Norte
Oeste
Triângulo Sul
Mata
Mata
Vale do Rio Doce
Vale do Rio Doce
Noroeste
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504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566

São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gonçalo do Rio Preto
São Gotardo
São João da Lagoa
São João das Missões
São João del Rei
São João do Manteninha
São João do Pacuí
São João do Paraíso
São João Nepomuceno
São José da Barra
São José da Safira
São José do Alegre
São José do Goiabal
São José do Jacuri
São Lourenço
São Miguel do Anta
São Pedro da União
São Pedro do Suaçuí
São Pedro dos Ferros
São Romão
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião da Vargem Alegre
São Sebastião do Anta
São Sebastião do Maranhão
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Preto
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tiago
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Sardoá
Sem-Peixe
Senador Firmino
Senador José Bento
Senador Modestino Gonçalves
Senhora de Oliveira
Seritinga
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serra dos Aimorés
Serrania
Serranópolis de Minas
Serranos
Setubinha
Silveirânia
Simão Pereira
Simonésia
Sobrália
Soledade de Minas
Tabuleiro
Taiobeiras
Taparuba
Tapira
Tapiraí
Teixeiras
Teófilo Otoni
Timóteo
Tiradentes

Anexo Relação de Municípios (37617654)

Metropolitano
Alto Jequitinhonha
Noroeste
Norte
Norte
Vertentes
Vale do Rio Doce
Norte
Norte
Mata
Sudoeste
Vale do Rio Doce
Sul
Caparaó
Vale do Rio Doce
Sul
Caparaó
Sudoeste
Vale do Rio Doce
Caparaó
Norte
Sudoeste
Sul
Mata
Vale do Aço
Vale do Rio Doce
Oeste
Sudoeste
Metropolitano
Sul
Sul
Vertentes
Sudoeste
Vertentes
Sul
Vale do Rio Doce
Caparaó
Mata
Sul
Alto Jequitinhonha
Vertentes
Sul
Oeste
Triângulo Norte
Mucuri
Sul
Norte
Sul
Mucuri
Mata
Mata
Caparaó
Vale do Rio Doce
Sul
Mata
Norte
Caparaó
Triângulo Sul
Oeste
Caparaó
Mucuri
Vale do Aço
Vertentes
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567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

Tocos do Moji
Toledo
Tombos
Três Corações
Três Marias
Tumiritinga
Tupaciguara
Turvolândia
Ubá
Ubaí
Ubaporanga
Uberaba
Uberlândia
Umburatiba
Unaí
União de Minas
Uruana de Minas
Urucuia
Vargem Alegre
Vargem Bonita
Vargem Grande do Rio Pardo
Varginha
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Varzelândia
Verdelândia
Veredinha
Veríssimo
Vermelho Novo
Vespasiano
Viçosa
Virgolândia
Visconde do Rio Branco
Volta Grande

Anexo Relação de Municípios (37617654)

Sul
Sul
Mata
Sul
Central
Vale do Rio Doce
Triângulo Norte
Sul
Mata
Norte
Vale do Aço
Triângulo Sul
Triângulo Norte
Mucuri
Noroeste
Triângulo Sul
Noroeste
Norte
Vale do Aço
Sudoeste
Norte
Sul
Noroeste
Norte
Norte
Norte
Alto Jequitinhonha
Triângulo Sul
Caparaó
Metropolitano
Caparaó
Vale do Rio Doce
Mata
Mata
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Referente ao pregão eletrônico nº 1261561 005/2021

Processo SEI nº 2210.01.0000204/2021-30
ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
COMPLETTA

PROJETOS

DE

RADIODIFUSÃO

E

TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº
09.391.663/0001-59, com sede na Rua Marcondes Pereira, nº 1381, bairro Dionísio Torres, na cidade
de Fortaleza/CE, CEP: 60.135-222, representada na forma do seu contrato social, com endereço de
e-mail: aguiaregalvaoadvogados@gmail.com, vem mui respeitosamente à presença de V. Senhoria,
apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AOS ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561
005/2021, tempestivamente, e com fundamento no item 3.1 do edital em comento:
A empresa passa a solicitar ESCLARECIMENTOS dos seguintes itens:
➢ Esclarecimentos ao item 10.10 do edital: o texto do edital diz que: “devem ser apresenta-

dos atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação". Entretanto, para os CREA's emitirem Certidão de Acervo Técnico - CAT, com atestado,
sendo necessário que um outro engenheiro com mesma habilitação apresente ART de que
ocorreu prestação do serviço. Dessa forma, compreende-se que seriam aceitos atestados assinados pelos clientes, sem a necessidade de CAT fornecido pelo CREA ou de participação de
outros engenheiros na elaboração desses atestados? Nosso entendimento está correto?
➢ Esclarecimento aos itens 1.4.10 e subitem 1.4.10.1: estes itens determinam que na eventualidade do projeto elaborado na 1ª Etapa do serviço não ser aceito/aprovado pelo MCOM
ou Anatel, a CONTRATADA deverá elaborar outro, sem adicionais financeiros no contrato. No
entanto, não fica clara o que pode acontecer nas seguintes situações:
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• Se, ainda na 1ª Etapa, a contratada averiguar que é inviável a inclusão de canal em uma localidade de interesse da CONTRATANTE, será definido um novo município para o pedido de
outorga? A licitante será remunerada da mesma forma?

• Caso não seja possível entregar os 600 projetos por questão de inviabilidade técnica
decorrente da impossibilidade da inclusão de canal no Plano Básico de RTVD/TVD,
ainda assim a contratada fará jus ao pagamento da etapa já executada ou haverá
desconto?
➢ Esclarecimentos sobre a Proposta: No anexo II há o modelo de proposta, no qual após as
informações de identificação da proponente, há duas tabelas. Na primeira, está preenchida a
quantidade 1, para o item que engloba todo o objeto da licitação, mas a seguir existem duas
colunas com o valor unitário e o valor total. Nesse caso, a proponente deveria apresentar o
valor total do contrato nas duas colunas? Ou o valor unitário seria o custo para 1 estação,
enquanto no valor total seria o valor total do contrato? Está correto o nosso entendimento?

➢ Esclarecimento sobre o item 3.7: o edital pode ser modificado ex officio, ou so-

mente por acolhida de impugnação?

➢ Esclarecimento sobre o item 6.1.1.1.1: poderá ser utilizado outro certificado digital

para assinatura eletrônica, ou só o contido no portal de assinaturas de MG?
Aguarda resposta sobre os esclarecimentos acima requeridos para a
fluída participação neste certame, bem como, para melhor submissão ao exigido em edital.
Renova as estimas.
Fortaleza, 04 de novembro de 2021.

COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
SÓCIA ADMNISTRADORA
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Esclarecimentos e impugnações

Esclarecimentos e impugnações
07:54:04
Órgão ou entidade:

1260 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Número do pregão:

1261561 000005/2021

Objeto da licitação:

Contratação de serviços para a elaboração de processos para a obtenção de
autorização e licenciamento junto aos órgãos Federais dos serviços de
radiodifusão. SEI 2210.01.0000204/2021-30

Data da licitação:

25/11/2021

Edital:

Arquivo do edital
11/11/2021

Reti cação de 04/11/2021

Nº da Solicitação:

0005

Tipo de solicitação:

Esclarecimento

Situação:

Concluída

Data:

05/11/2021 14:29

Dados do
solicitante

Pessoa jurídica

CNPJ:

09.391.663/0001-59

Nome:

COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA

Representante do fornecedor:

YASKARA MARIA GRANGEIRO VIEIRA

E-mail:

yaskaramaria1@gmail.com

Telefone:

(85) 3086-4307
Segue arquivo em anexo com solicitação de
esclarecimentos.

Mensagem:
Arquivo:

Pode ser incluído apenas 1 arquivo.

Resposta

Reti cação de

Tipo de pessoa:

Envio de noti cação de resposta

Fechar

Visualizar
arquivo

Arquivo 1:

Data:

09/11/2021 18:03

Responsável:

ISABELLA RODRIGUES FERREIRA CONRADO

Mensagem:

Pedido de Esclarecimento negado, visto que conforme item
3.1 do Edital, os pedidos de esclarecimentos e os registros
de impugnações referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão
pública. Como a sessão do pregão estava agendada para o
dia 09/11/2021, os pedidos de esclarecimentos e os
registros de impugnações poderiam ser enviados até as
23:59 horas do dia 04/11/2021. Portanto, a solicitação de
esclarecimento não foi apresentada de forma tempestiva.

Arquivo:

https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/consulta/dados/esclarecimentosimpugnacoes/telaCadastroEsclarecimentosImpugnaco…
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AO SENHOR PREGOEIRO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561 005/2021
Referente ao pregão eletrônico nº 1261561 005/2021

Processo SEI nº 2210.01.0000204/2021-30
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AOS ITENS DO PREGÃO
COMPLETTA

PROJETOS

DE

RADIODIFUSÃO

E

TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº
09.391.663/0001-59, com sede na Rua Marcondes Pereira, nº 1381, bairro Dionísio Torres, na cidade
de Fortaleza/CE, CEP: 60.135-222, representada na forma do seu contrato social, com endereço de
e-mail: aguiaregalvaoadvogados@gmail.com, vem mui respeitosamente à presença de V. Senhoria,
apresentar IMPUGNAÇÃO AOS ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561 005/2021,
tempestivamente, e com fundamento no item 3.1 do edital em comento:
A empresa apresentante passa a impugnar os seguintes itens:
➢ Impugnação item 6.1.1 do Termo de Referência, item 7.4.2 do Edital.
Íntegra: 6.1.1. Atestado(s) de desempenho anterior fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, vedado o auto atestado,
comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para a prestação
dos serviços do objeto da presente licitação, com serviço compatível
com as especificações e prazos estipulados no Termo de Referência,
atendendo ao quantitativo mínimo de 50 % (cinquenta por cento) do
volume de material a ser produzido.
7.4.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos
preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a partir
dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS
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Referente ao processo de compra nº 1261561 000005/2021

Os princípios que regem as licitações públicas estão insertos na
Constituição Federal de 1988, bem como, na Lei 8.666/1993 e 14.133/2021, com destaque a
supremacia do interesse público sobre o privado e isonomia entre os licitantes.
A própria Lei nº 8.666/93, em seu art. 3º, caput, tratou de conceituar
licitação, em conformidade com os conceitos a ela inerentes:
"A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade

administrativa,

da

vinculação

ao

instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos."
Tal exigência, na forma como alocada desborda o mínimo necessário
para o cumprimento do objeto licitado, conduzindo a restrição ilegal à licitação, combatida,
consoante preleciona o art. 3º, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei 8.666/1993:
§ 1o É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar,
nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5 o a 12 deste artigo e no art.
3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

Ainda que se admitisse a demonstração dos serviços a quantidade de
300 (trezentos) projetos para atestado de capacidade, mostra-se, pois é desarrazoada o que fere a
competitividade, senão vejamos a Jurisprudência Nacional:
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➔

ADMINISTRATIVO.

LICITAÇÃO. CLÁUSULA EDITALÍCIA RESTRITIVA. A exigência em edital
que restringe

a

participação

de

concorrentes

constitui

critério

discriminatório, desprovido de interesse público, que acaba por
descaracterizar a discricionariedade, porquanto consubstancia ação
abusiva que interfere no princípio da igualdade. TRF-4 - AGRAVO DE
INSTRUMENTO AG 50175508520114040000 5017550-85.2011.4.04.0000
(TRF-4)
➔

ADMINISTRATIVO.

LICITAÇÃO.

HABILITAÇÃO. CLÁUSULA EDITALÍCIA RESTRITIVA À PARTICIPAÇÃO DE
INTERESSADOS. LEI Nº 8.666 /93. CONEXÃO E DECADÊNCIA NÃO
COMPROVADAS. 1. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE CONEXÃO, EM
RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DA PREVENÇÃO ALEGADA E DE
DECADÊNCIA, POR FORÇA DE PRAZO PROCESSUAL PRECONIZADO NO
ART. 18, DA LEI Nº 1.533 /51, QUE INDEPENDE DE PRAZO ESTABELECIDO
NA VIA ADMINISTRATIVA.; 2. CLÁUSULA EDITALÍCIA QUE FERE O
INTERESSE PÚBLICO NA OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À
MEDIDA EM QUE LIMITA A PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES AO CERTAME,
IMPONDO CONDIÇÃO DE DIFÍCIL COMPROVAÇÃO, VEDADA PELO
PARÁGRAFO 5º, DO ART. 30 DA LEI Nº 8.666 /93; 3. FRUSTRAÇÃO AO
CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO; 4. APELAÇÃO E REMESSA
OFICIAL IMPROVIDAS. TRF-5 - Apelação em Mandado de Segurança AMS
74264 PE 2000.83.00.002899-0 (TRF-5)

Quanto a recepção da proposta com o abatimento do ICMS para
fornecedores mineiros, mas uma vez a claro favorecimento de alguns licitantes em detrimento de
outros participantes que licitarem de fora do Estado.
Ora, qualquer cláusula que favoreça, limite, exclua, prejudique ou de
qualquer modo fira a impessoalidade exigida do gestor público poderá recair sobre a questão da
restrição de competição. Conforme o Tribunal de Contas, não se admite a discriminação arbitrária
na seleção do contratante, sendo insuprível o tratamento uniforme para situações uniformes, tendo
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em vista que a licitação se destina a garantir não só a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração, como também a observância do princípio constitucional da isonomia. Acórdão
1631/2007 Plenário (Sumário).
Assim, impugna o item 6.1.1 do Termo de Referência e 7.4.2 do
edital, por serem restritivas e abusivas as exigências ali determinadas, bem como, requer a exclusão
do item 7.4.2 do texto editalício, e a adequação do item 6.1.1 do Termo de Referência, para que
seja respeitado os princípios da isonomia e competitividade.
➢ Impugnação ao item 1.3.2.2, alínea “e”, 1.4.6 e 9.3.2 todos do Termo de Referência:
Íntegra: 1.3.2.2. 2ª Etapa – Licenciamento das estações, no qual a
CONTRATADA deverá: e) Executar os procedimentos para
licenciamento das estações com elaboração do laudo de vistoria, e
quitação da ART;
1.4.6. O(s) profissional(is) habilitado(s) deverão emitir e efetuar o
pagamento da(s) ART's (anotação de responsabilidade técnica)
para execução de cada fase dos serviços previstos neste objeto.
9.3.2. Todas as fases devem vir acompanhadas das respectivas
ART’s quitadas pela CONTRATADA.
As licitações públicas, subordinam-se, entre outros princípios, ao
princípio da legalidade, onde a Administração Pública está autorizada a fazer tudo que a lei permite.
Quanto ao item 1.3.2.2, que exige a elaboração do laudo de vistoria
acompanhada de ART, ocorre que, essa não é mais uma exigência do Ministério ou da Anatel, uma
vez que no inciso I, alíneas e e f, do art. 10º do Decreto nº 10.405/2020, bem como os artigos 40 e
41 do Decreto 52.795/1963, que regula os serviços de radiodifusão, foram revogados, excluindo a
exigibilidade do laudo.
Ressalte-se que a exigência do laudo onera desnecessariamente o
contrato, vez que o próprio legislador já entendeu como descoveniente a emissão do laudo em
questão.
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Quanto aos itens 1.4.6 e 9.3.2 ambos do Termo de Referência, mais
uma vez a Administração Pública extrapola ao exposto na legislação vigente, que não requer ART’s
em todas as fases do projeto. A título de exemplo, o Ministério não exige apresentação de projeto
quando da solicitação de outorga de RTVD em caráter primário, ou mesmo seria desnecessária a
apresentação de duas ART’s de projeto (viabilidade e instalação), quando o cadastro do próprio
projeto já seria o licenciamento.
Desta maneira, impugna o item 1.3.2.2, alínea “e” do Termo de
Referência, por ferir o princípio da legalidade, com consequente exclusão do texto editalício, e os
itens 1.4.6 e 9.3.2 ambos do Termo de Referência, requerendo a reescrita destes para adequação
à legislação vigente.
•

Dos requerimentos:
Pelo exposto requer:

a) A impugnação do item 6.1.1 do Termo de Referência e 7.4.2 do edital, por serem restritivas
e abusivas as exigências ali determinadas, bem como, requer a exclusão do item 7.4.2 do
texto editalício, e a adequação do item 6.1.1 do Termo de Referência, para que seja
respeitado os princípios da isonomia e competitividade.
b) A impugnação o item 1.3.2.2, alínea “e” do Termo de Referência, por ferir o princípio da
legalidade, com consequente exclusão do texto editalício, e os itens 1.4.6 e 9.3.2 ambos do
Termo de Referência, requerendo a reescrita destes para adequação à legislação vigente.
Renova as estimas.
Fortaleza, 04 de novembro de 2021.

COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.- ME
SÓCIA ADMINISTRADORA
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Esclarecimentos e impugnações

Esclarecimentos e impugnações
07:58:31
Órgão ou entidade:

1260 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Número do pregão:

1261561 000005/2021

Objeto da licitação:

Contratação de serviços para a elaboração de processos para a obtenção de
autorização e licenciamento junto aos órgãos Federais dos serviços de
radiodifusão. SEI 2210.01.0000204/2021-30

Data da licitação:

25/11/2021

Edital:

Arquivo do edital
11/11/2021

Reti cação de 04/11/2021

Nº da Solicitação:

0006

Tipo de solicitação:

Impugnação

Situação:

Concluída

Data:

05/11/2021 14:30

Dados do
solicitante

Pessoa jurídica

CNPJ:

09.391.663/0001-59

Nome:

COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA

Representante do fornecedor:

YASKARA MARIA GRANGEIRO VIEIRA

E-mail:

yaskaramaria1@gmail.com

Telefone:

(85)99983-0070
Segue arquivo em anexo com solicitação de
esclarecimentos.

Mensagem:
Arquivo:

Pode ser incluído apenas 1 arquivo.

Resposta

Reti cação de

Tipo de pessoa:

Envio de noti cação de resposta

Fechar

Arquivo 1:

Visualizar
arquivo

Data:

09/11/2021 18:04

Responsável:

ISABELLA RODRIGUES FERREIRA CONRADO

Mensagem:

Pedido de impugnação negado, visto que conforme item 3.1
do Edital, os pedidos de esclarecimentos e os registros de
impugnações referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores
à data designada para abertura da sessão pública. Como a
sessão do pregão estava agendada para o dia 09/11/2021,
os pedidos de esclarecimentos e os registros de
impugnações poderiam ser enviados até as 23:59 horas do
dia 04/11/2021. Portanto, a impugnação não foi
apresentada de forma tempestiva.

Arquivo:

https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/consulta/dados/esclarecimentosimpugnacoes/telaCadastroEsclarecimentosImpugnaco…
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1/1

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.30.11.2020.

Processo SEI nº 2210.01.0000204/2021-30

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561 005/2021
PROCESSO DE COMPRA Nº 1261561 000005/2021
RETIFICADO
Regime de Execução Indireta: Empreitada por preço global - Prestação de
Serviços (sem dedicação exclusiva de mão de obra)
Critério de Julgamento: Menor preço
Modo de disputa: Aberto e Fechado
Licitação com participação ampla (sem reserva de lotes para ME e EPP)

Objeto: Contratação de serviços especializados para a elaboração
de processos para a obtenção de autorização e licenciamento junto aos
órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de
radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em
Tecnologia Digital.
EDITAL
1. PREÂMBULO
2. DO OBJETO
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5. DO CREDENCIAMENTO
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
9. DA PROVA DE CONCEITO
10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
11. DOS RECURSOS
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13. DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
14. DA CONTRATAÇÃO
15. DA SUBCONTRATAÇÃO
16. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
17. DO PAGAMENTO
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
ANEXO DE EDITAL I -

TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
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ANEXO DE
SERVIÇOS
ANEXO DE
ANEXO DE
ANEXO DE
1.

EDITAL II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
EDITAL III - MODELOS DE DECLARAÇÕES
EDITAL IV - MINUTA DE CONTRATO
EDITAL V - RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS
PREÂMBULO

A FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA torna pública a realização de
licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço, no modo de
disputa aberto e fechado, em sessão pública, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, visando a contratação de serviços, nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10
de Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro
de 2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº.
20.826, de 31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, nº 46.559, de 16 de julho de 2014, nº 47.437, 26 de junho de
2018, nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996,
nº. 47.747, de 7 de novembro de 2019, pela Resolução SEPLAG nº 93, de 28
novembro de 2018, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF n.º 3.458, de 22
de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta
SEPLAG/CGE n.º 9.447, de 15 de dezembro de 2015, pela Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se
subsidiariamente,a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições
estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante e
inseparável para todos os efeitos legais.
1.1.
O pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados
na Portaria TV Minas nº 08/2021, de 08/07/2021 publicada em 10/07/2021.
1.1.1.
A sessão de pregão terá início no dia 25 de novembro de 2021,
às 08:30 horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante
a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e,
dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao
certame.
1.2.
A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
2.

OBJETO

2.1.
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços
especializados para a elaboração de processos para a obtenção de autorização e
licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços
de radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em
Tecnologia Digital, conforme especiﬁcações constantes no Anexo I - Termo de
Referência, e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste
edital e seus anexos.
2.2.
Em caso de divergência entre as especiﬁcações do objeto descritas no
Portal de Compras e as especiﬁcações técnicas constantes no Anexo I - Termo de
Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
3.
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
3.1.
O s pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações
referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, no site http://www.compras.mg.gov.br/.
3.1.1.
Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema oﬁcial
do
Estado
de
Minas
Gerais,
alternativamente,
via
e-mail
licitacao@redeminas.mg.gov.br, observados o prazo previsto no item 3.1.
3.1.2.
É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro
de impugnação informar à FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA a
indisponibilidade do sistema.
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3.2.
O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser feito
por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo
próprio (acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).
3.2.1.
Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os
interessados deverão se identiﬁcar (CNPJ, Razão Social e nome do
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço
completo, telefone e e-mail).
3.2.2.
Podem ser inseridos arquivos
documentações pertinentes as solicitações.

anexos

com

informações

e

3.2.3.
Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais
alteradas, ﬁcando o pedido registrado com número de entrada, tipo
(esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.
3.2.4.
A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de
impugnação também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá
um e-mail de notiﬁcação e a situação da solicitação alterar-se-á para
“concluída”.
3.3.
O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da
data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
3.4.
Acolhida a impugnação, será deﬁnida e publicada nova data para a
realização do certame.
3.5.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.
3.5.1.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitação.
3.6.
As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a
este Edital tal como se dele ﬁzessem parte, vinculando a Administração e os
licitantes.
3.7.
Qualquer modiﬁcação no Edital exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
3.8.
As denúncias, petições e impugnações anônimas
fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.

ou

não

3.9.
A não impugnação do edital, na forma e tempo deﬁnidos, acarreta a
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
3.10.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do
início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e
expiram os prazos em dia de expediente na Administração.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.

4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF.
4.2.
É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
4.3.
Para ﬁns do disposto neste edital, o enquadramento dos beneﬁciários
indicados no caput do art. 3º do Decreto nº 47.437, de 26 de junho de 2018 se
dará da seguinte forma:
4.3.1.
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme deﬁnido
nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº
123, de 2006;
4.3.2.

agricultor familiar, conforme deﬁnido na Lei Federal nº 11.326, de
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24 de julho de 2006;
4.3.3.
produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº
8.212, de 24 de julho de 1991;
4.3.4.
microempreendedor individual, conforme deﬁnido no § 1º do art.
18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.3.5.
sociedade cooperativa, conforme deﬁnido no art. 34 da Lei Federal
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16
de dezembro de 1971.
NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

4.4.

4.4.1.
Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
4.4.2.
Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;
4.4.3.
Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações
ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com
fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.4.
Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas
Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002;
4.4.5.
Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.6.
Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou
que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29,
IX, ambos da Constituição da República;
4.4.7.
Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.8.

Empresas reunidas em consórcio.

4.5.
A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
4.6.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.6.1.
que cumpre os requisitos para a habilitação deﬁnidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;
4.6.1.1.
Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que, para
ﬁns de obtenção do tratamento diferenciado e simpliﬁcado de que trata a
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo 15 da Lei
Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui restrição no
(s) documento (s) de regularidade ﬁscal, com o compromisso de que irá
promover a sua regularização caso venha a formular o lance vencedor,
cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação, conforme
determina o inciso XIII do art. 9º da Lei Estadual nº 14.167/2002.
4.6.2.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.7.
Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá anexar,
juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes declarações
constantes do Anexo III do Edital:
4.7.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
4.7.2.

que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;

4.7.3.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
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de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
4.7.4.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do
art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
DO CREDENCIAMENTO

5.

5.1.
Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-se,
nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.
5.1.1.
Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante
para atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá
uma senha eletrônica de acesso.
5.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.3.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.3.1.
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
5.4.
O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo
de inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer
transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do
sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
5.4.1.
O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas
em seu nome, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras as propostas e os lances
efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do
representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados
e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob
pena da aplicação de penalidades.
5.5.
Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.
5.6.
O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que
desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437,
de 2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de
2016 deverá comprovar a condição de beneﬁciário no momento do seu
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro
Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao
cadastramento da proposta comercial.
5.6.1.
Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneﬁciário
até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos
benefícios listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
6.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação
6.1.1.

Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação de
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habilitação deverão ser anexados no sistema, por upload, separadamente em
campos próprios.
6.1.1.1.
Os arquivos referentes à proposta comercial e os documentos
de
habilitação
deverão,
preferencialmente,
ser
assinados
eletronicamente.
6.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o Portal
de Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas Gerais,
de
acesso
gratuito,
disponível
em:
http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dúvidas com relação à
utilização do Portal de Assinaturas Digital podem ser encaminhadas
para
o
e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A
realização da assinatura digital importará na aceitação de todos os
termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas
aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica, tendo
como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações
efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de
apuração civil, penal e administrativa.
6.1.2.
As orientações para cadastro de proposta e envio dos documentos
de habilitação encontram-se detalhadas no Manual Pregão Eletrônico Decreto nº 48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.
6.2.
O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do Certiﬁcado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF,
cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio no
sistema a opção por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo
necessário o envio dos documentos que estiverem vigentes.
6.4.
Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão ser
anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar
a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.
6.6.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
6.7.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
6.8.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classiﬁcação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.9.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classiﬁcado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.10.
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados
da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e
seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.

7.1.
O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o
upload sua proposta comercial, conforme modelo constante no Anexo II - Proposta
Comercial.
7.1.1.

Valor unitário e total do item;

7.1.2.
Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial contendo
especiﬁcações do objeto, bem como outras informações pertinentes presentes
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no Anexo I - Termo de Referência;
7.1.3.
O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a
cada lote.
7.2.
Todas as especiﬁcações do objeto contidas na proposta vinculam a
CONTRATADA.
7.3.
Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, ﬁnanceiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
7.3.1.
Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários dos itens envolvidos em cada lote do presente
certame.
7.3.2.
Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda
corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7.4.
Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar
na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os valores com e
sem ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.
7.4.1.
Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas
enviadas, pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao
preço resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta
SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolução
conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho de 2014.
7.4.2.
A classiﬁcação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos
preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a partir dos
preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
7.4.3.
Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional
farão suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.4.1 e
7.4.2.
7.4.4.
O disposto nos subitens 7.4.1 e 7.4.2 não se aplica aos
contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
7.4.5.
Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.4.4 deverão
anexar às suas propostas comerciais a ﬁcha de inscrição estadual, na qual
conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,
consultar
a
opção
por
este
regime
através
do
site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
7.4.6.
O fornecedor mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor, deverá
enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a negociação, sua
proposta comercial assinada e atualizada com os valores ﬁnais ofertados
durante a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço
resultante da dedução do ICMS, o preço com ICMS.
8.

DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.
O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, preservado o sigilo
do licitante, desclassiﬁcando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especiﬁcações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
8.2.1.
A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise
prévia, e não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não
exime a Administração da veriﬁcação de sua conformidade com todas as
especiﬁcações contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de
aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para cada
lote.
8.2.2.
A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3.
A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8.3.1.
Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em
tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes,
bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada
a identificação do fornecedor.
8.3.2.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.4.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.4.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

8.5.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.6.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
8.7.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.8.
A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente determinado, de até
dez minutos, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
8.9.
Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um
lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
8.9.1.
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições deﬁnidas
acima, poderão os licitantes dos melhores lances, na ordem de classiﬁcação,
até o máximo de três, oferecer um lance ﬁnal e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
8.10.
Após o término dos prazos estabelecidos acima, o sistema ordenará os
lances conforme sua vantajosidade.
8.10.1.
Na ausência de lance ﬁnal e fechado classiﬁcado na forma
estabelecida nos subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para
que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classiﬁcação,
possam ofertar um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justiﬁcadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classiﬁcado na etapa de
lance fechado atenda às exigências de habilitação.
8.12.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.13.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identiﬁcação do
licitante.
8.14.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.15.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.16.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
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proposta.
8.17.

Do empate ficto

8.17.1.
Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, será efetivada a veriﬁcação junto ao CAGEF do porte da entidade
empresarial. O sistema identiﬁcará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classiﬁcadas, para o ﬁm de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual
nº 47.437/2018.
8.17.2.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
8.17.2.1. A melhor classiﬁcada nos termos do item anterior terá o
direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
8.17.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classiﬁcada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classiﬁcação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
8.17.3.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identiﬁque aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
8.18.

Do empate real

8.18.1.
Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances ﬁnais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
8.18.2.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços prestados:
8.18.2.1.

no país;

8.18.2.2.

por empresas brasileiras;

8.18.2.3. por
empresas
que
invistam
desenvolvimento de tecnologia no País;

em

pesquisa

e

no

8.18.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
8.18.3.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
8.19.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.19.1.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.19.2.
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classiﬁcado que, no prazo
de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após
a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
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8.20.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8.21.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.21.1.
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, apurado de
acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.
8.21.2.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a
proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 48.012/2020.
8.21.2.1. Será desclassiﬁcada a proposta ou o lance vencedor, para
todos os ﬁns aqui dispostos, que não atender às exigências ﬁxadas neste
Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentar
preços manifestamente inexequíveis.
8.21.2.2. Considera-se inexequível a proposta que a presente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.21.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do §
3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
8.21.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço ﬁnal inferior a 30%
(trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo
item, e a inexequibilidade da proposta não for ﬂagrante e evidente
pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassiﬁcação, será obrigatória a realização de diligências para
aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.21.3.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar
as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.21.4.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
8.21.5.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.21.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.
8.21.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado,
bem como as planilhas de custo readequadas com o valor ﬁnal ofertado,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.21.6.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.
8.21.7.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

sessão,

8.21.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para
que seja obtido preço melhor.
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8.21.8.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.21.9.
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassiﬁcação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço global
nem dos unitários.
9.

DA PROVA DE CONCEITO

9.1.

Não haverá prova de conceito no presente certame.

10.

DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

10.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro
veriﬁcará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b) CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível
pelo
site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
c) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União TCU,
acessível
pelo
site: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=1660:3:::NO:3,4,6::&cs=3ARV2d7VEYmAXKELG1DdyOyewcOs;
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS,
mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União,
conforme
recomendação do TCU (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário), acessível
pelo
site: http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?
ordenarPor=nome&direcao=asc;
e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça, conforme recomendação do TCU (Acórdão nº 1.793/2011 –
Plenário),
acessível
pelo
site: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
10.1.1.
Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas das alíneas “c”, “d” e “e” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU, acessível pelo site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
10.1.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
veriﬁcar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório
de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.2.2. A tentativa de burlar será veriﬁcada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua inabilitação.
10.1.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.4.
No caso de inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
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para aceitação da proposta subsequente.
10.2.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será veriﬁcada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade ﬁscal e trabalhista, à qualiﬁcação
econômica ﬁnanceira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº
47.524/2018.
10.2.1.
O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;
10.2.2.
É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta,
a respectiva documentação atualizada.
10.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam entre a
data de envio da documentação concomitante ao cadastro da proposta e
o momento da veriﬁcação da habilitação, deverá ser solicitado pelo
pregoeiro ao licitante o envio da documentação atualizada, por meio de
documentação complementar via sistema.
10.2.3.
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oﬁciais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.
10.3.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.4.
A apresentação de documentos físicos originais somente será exigida
se houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
10.5.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6.
Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para ﬁns
de habilitação.
10.7.

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.7.1.
Documento de identiﬁcação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II- Proposta
Comercial e das declarações constantes no Anexo III - Modelos de
Declarações.
10.7.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
ao(s) responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à
Administração Pública.
10.7.2.
Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
10.7.3.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de
ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
10.7.4.
Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado
de prova da diretoria em exercício;
10.7.5.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País.
10.7.6.
Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
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10.7.7.
Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público ou
particular, ou outro documento indicativo dos propósitos de associação entre
os proponentes, em se tratando de consórcio instituído para o ﬁm especíﬁco
de participar do certame.
10.7.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
10.8.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.8.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda -CNPJ;
10.8.2.
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
10.8.3.
Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede
do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;
10.8.3.1. A prova de regularidade ﬁscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de
terceiros.
10.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência
de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de
Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser emitida pelo site:
www.fazenda.mg.gov.br.
10.8.4.
Certiﬁcado de Regularidade relativa à seguridade social e perante
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.
10.8.5.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011,
nos termos do Título VII-Ada Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.8.6.
A comprovação da regularidade ﬁscal e/ou trabalhista deverá ser
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de
débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.8.7.
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de
10.8.8.
declaração do domicílio
equivalente, na forma da lei.
10.9.

ou sede

do

fornecedor, ou outra

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.9.1.
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do
domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
10.9.2.
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que deverão ser
apresentados por todos os licitantes independentemente do tipo de empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
comprovando que a licitante possui boa situação ﬁnanceira, avaliada pelos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).
10.9.2.1. Serão aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
10.9.2.1.1. Sociedades
(Sociedade Anônima):

regidas

pela

Lei

Federal

nº

6.404/76

10.9.2.1.1.1.Publicadas em Diário Oficial; ou
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10.9.2.1.1.2.Publicados em jornal; ou
10.9.2.1.1.3.Por cópia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante;
10.9.2.1.2. Sociedades Limitadas (LTDA):
10.9.2.1.2.1.Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em
outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento; ou
10.9.2.1.2.2.Por cópia do Balanço e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicílio do licitante;
10.9.2.1.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
Complementar Federal nº 123/06 (Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES NACIONAL”:
10.9.2.1.3.1.Por cópia do Balanço e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicílio do licitante;
10.9.2.2. Os documentos exigidos nesse subitem, quando forem
próprios, deverão ser assinados pelo representante legal do licitante e
pelo seu contador ou, quando publicados em Órgão de Imprensa Oﬁcial,
deverão permitir a identiﬁcação do veículo e da data de sua publicação e
conter o nome do contador e o número de seu registro no Conselho
Regional de Contabilidade.
10.9.3.
As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente
aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, poderão apresentar a ECD para os
fins previstos no item 10.9.2 do edital.
10.9.4.
No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admitese a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período da existência da sociedade.
10.9.5.
A composição da boa situação ﬁnanceira da empresa será
veriﬁcada por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue,
considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a 1 (um) extraídos das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ----------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = ----------------------------------Passivo Circulante
10.9.6.
Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um dos
índices mencionados no item 10.9.5, valor maior ou igual ao valor do índice
previsto no edital, poderá comprovar de forma alternativa, a existência de
patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, até 10% do valor estimado da
contratação.
10.9.6.1. Para ﬁns do cumprimento do item 10.9.6 o valor estimado da
contratação será considerado equivalente ao valor total da proposta do
fornecedor.
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10.10.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.10.1.
Comprovação de aptidão para prestação de serviços compatíveis
com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no
Termo de Referência ANEXO I a este Edital, por meio da apresentação de
atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado,comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao
objeto da presente licitação, vedado o auto atestado, compreendendo os
requisitos abaixo relacionados:
10.10.1.1. Lote 01: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica
da Licitante para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o
item pertinente apresentadas no Anexo I - Termo de Referência;
10.10.2.

Os atestados deverão conter:

10.10.2.1. Nome empresarial e dados de identiﬁcação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).
10.10.2.2. Local e data de emissão.
10.10.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável
pela veracidade das informações.
10.10.2.4. Período da execução da atividade.
10.10.3.
Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item
10.10.1, é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as
características do objeto da licitação.
10.10.3.1. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo
pregoeiro, todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as atividades.
10.11.

DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

10.11.1.
Conforme exposto no item 4.4.8 do Edital e item 5 do Anexo I Termo de Referência, neste certame é vedada a participação de empresas
reunidas em consórcio.
10.12.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

10.12.1.
O licitante que possuir o Certiﬁcado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade
em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade
expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento
novo com a validade em vigor.
10.12.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos
para este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos
do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.
10.12.2.
Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados no
momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal de
C o m p r a s http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a
classificação das propostas.
10.12.2.1. Para ﬁns de habilitação, é facultada ao pregoeiro a
veriﬁcação de informações e o fornecimento de documentos que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas
municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais
documentos ser juntados ao processo. A Administração não se
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da veriﬁcação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos necessários para veriﬁcação, o licitante
será inabilitado.
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10.12.3.
Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do
fornecedor.
10.12.3.1. Se o fornecedor ﬁgurar como estabelecimento matriz, todos
os documentos deverão estar em nome da matriz;
10.12.3.2. Se o fornecedor ﬁgurar como ﬁlial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
10.12.3.3. Na hipótese de ﬁlial, podem ser apresentados documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da
matriz;
10.12.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou
de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o
número do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.
10.12.4.
O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às
punições legais cabíveis.
10.12.5.
Aos beneﬁciários listados no item 4.3 será concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração,
para regularização da documentação ﬁscal e/ou trabalhista, contado a partir
da divulgação da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor
classiﬁcado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto
Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
10.12.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classiﬁcação. Se, na ordem de
classiﬁcação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação ﬁscal
e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.12.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o
beneﬁciário regularizar sua documentação ﬁscal e/ou trabalhista, o
pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote especíﬁco e
registrar no “chat” que todos os presentes ﬁcam, desde logo, intimados a
comparecer
no
dia
e
horário
informados
no
site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote
em referência.
DOS RECURSOS

11.

11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização ﬁscal e
trabalhista da licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriﬁcar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três
dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
11.2.4.

A apresentação de documentos complementares, em caso de
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indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica,
devidamente
identiﬁcados,
relativos
aos
recursos
interpostos
ou
contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-mail
licitacao@redeminas.mg.gov.br, e identiﬁcados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote), observados os prazos
previstos no item 11.1.
11.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
12.1.1.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
12.1.2.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.1.3.
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
13.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1.
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão,
na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências
relevantes, disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
13.2.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.3.
Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
14.

DA CONTRATAÇÃO

14.1.
Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para ﬁrmar o termo de contrato, conforme
minuta do Anexo IV - Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.1.1.
O instrumento de contratação, e demais atos ﬁrmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais SEI/MG.
14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro,
o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de
Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do
link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você
ainda não está cadastrado".
14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br
14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o
processo eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho
de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura
eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e
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das informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil,
penal e administrativa.
14.1.2.
O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de
habilitação para ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente.
14.1.3.
Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento
de assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação.
14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de
habilitação, o licitante deverá ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no art. 48, §2º
do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.
14.2.
O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta
vencedora deverá ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação, que se dará através do sistema do Portal de
Compras - http://www.compras.mg.gov.br/#.
14.3.
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para ﬁrmar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.
15.

DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1.
É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado.
16.

DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO

16.1.
Não haverá exigência de garantia ﬁnanceira da execução para o
presente certame.
17.

DO PAGAMENTO

17.1.
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneﬁciário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
deﬁnitivo, com base nos documentos ﬁscais devidamente conferidos e aprovados
pela CONTRATANTE.
17.1.1.
Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota ﬁscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o
pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários para a
efetiva comprovação da execução do objeto, se houver.
17.1.2.
A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a veriﬁcação da
validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o
destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e,
mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NFe.
17.1.3.
O pagamento da Nota Fiscal ﬁca vinculado à prévia conferência
pelo gestor.
17.1.4.
As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data
da reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
17.1.5.
Ocorrendo atraso de pagamento por culpa
exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado ﬁnanceiramente, entre as datas
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do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.
17.2.
A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
17.3.
Eventuais situações de irregularidades ﬁscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes
ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.
17.4.
Demais informações de pagamento estão inseridas no item 10 do
Anexo I - Termo de Referência.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.

18.1.
A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de
22 de julho de 2020, ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
18.1.1.

Advertência por escrito;

18.1.2.
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s)
lote(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
18.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002;
18.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
18.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
18.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa
ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de
2002.
18.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
18.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.
18.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados
a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
18.7.
As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.
18.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:
18.8.1.

Retardarem a execução do objeto;
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18.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances;
18.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipiﬁcada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão
ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
19.

DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1.
Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
19.2.
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase
do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.3.
O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o
Anexo I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas
de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes da execução do objeto da contratação.
19.4.
É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
19.5.
O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
19.6.
A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.7.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conﬂitos de interesses decorrentes desta licitação,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
19.8.
Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente
Edital de Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br.
Eduardo Cesar Silva Gomes
Diretor de Planejamento Gestão e Finanças / TV MINAS e EMC

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 10/11/2021, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 37804916 e o código CRC 99B05E79.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.20.09.2020.

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO:

1.

1.1.
O presente termo de referência tem por objeto a contratação de
serviços especializados para a elaboração de processos para a obtenção de
autorização e licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais
dos serviços de radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV
em Tecnologia Digital, conforme especiﬁcações, exigências e quantidades
estabelecidas neste documento.
CÓDIGO DO
LOTE ITEM
ITEM NO
QUANTIDADE
SIAD
1

1

107328

SUBITEM
1.1
1.2
1.3
1.4

UNIDADE DE
AQUISIÇÃO (OU
UNIDADE DE
MEDIDA)

DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS

UN

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO
DE PROCESSO DE OBTENÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO E OUTORGAS PARA SINAIS
DE TV DIGITAL

1

QUANTIDADE
DE LOCALIDADES

DESCRIÇÃO ITENS QUE COMPÕE O SERVIÇO
Estudo de Viabilidade e dimensionamento do sistema
Elaboração do projeto técnico conforme sistema dimensionado
Relatório de Conformidade (RNI)
Licenciamento das estações

600

1.2.
O contrato será celebrado nas quantidades apresentadas na tabela
acima, sob demanda, salientando-se que se trata de um contrato estimativo, que
não obriga a sua execução total.
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.3.
1.3.1.

A prestação de serviço compreende:
a) A contratação de serviços técnicos proﬁssionais especializados a
serem executados por proﬁssional(ais) de formação apta, conforme
regulamentação do CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, com o objetivo de viabilizar, obter autorização de uso de
radiofrequência, aprovar estudos e licenciar canais outorgados para
o Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens em tecnologia Digital,
sejam estas por estações retransmissoras, estações auxiliares, MFN,
SFN ou pela GTVD, que garanta a cobertura do sinal dentro dos
limites e condições estabelecidas no normativo de radiodifusão
vigente nos municípios do Estado de Minas Gerais.
b) Toda a formalização documental, estudo de viabilidade técnica,
manifestações de interesse, projetos de instalação de aprovação de
locais, licenciamento, acompanhamento de publicações no DOU Diário Oﬁcial da União gerando relatórios, incluindo o atendimento
às
demandas
do
MCom
e
Anatel,
como
autuações, exigências, correção de características técnicas,
determinações
e
outras
especiﬁcações
relacionadas
aos processos deste Termo, dentro dos padrões exigidos pela
legislação em vigor, considerando as normas do Ministério das
Comunicações e da Agência Reguladora e Fiscalizadora- Anatel.

1.3.2.
etapas:

A execução do serviço objeto deste Termo acontecerá em 2

1.3.2.1.

1ª Etapa – Elaboração de estudo de Viabilidade Técnica do
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aumento da cobertura do sinal GTVD da Fundação TV Minas, dos canais
de RTVD e dimensionamento do sistema de GTVD e sistemas de
retransmissão, que contempla:
a) Realizar estudo de viabilidade para o aumento da cobertura do
canal 17 GTVD da Fundação TV Minas em Belo Horizonte/MG,
visando o aproveitamento máximo do direito de transmissão da
emissora e melhoria na cobertura da região metropolitana de Belo
Horizonte/MG, usando ferramentas ou softwares compatíveis com a
regulamentação vigente e com os resultados gerados pelo sistema
Mosaico, análise da Anatel e Ministério das Comunicações-MCom,
visando celeridade em sua aprovação;
b) Preparar a documentação e realizar os protocolos referentes ao
pedido de alteração técnica, para a autorização da execução do
serviço de GTVD com as novas características técnicas e de acordo
com a legislação em vigor;
c) Dimensionar o sistema de GTVD, informando a potência do
equipamento transmissor, sistema de antenas de transmissão, linhas
de transmissão, centro de fase, azimutes, de acordo com o estudo
de viabilidade executado e informações de campo coletadas e
fornecidas pela CONTRATANTE;
d) Realizar estudos de viabilidade do canal digital em caráter
primário ou secundário, e consequentemente a inclusão no
PBTVD nas localidades pleiteadas, otimizando a cobertura do
município, para que seja possível atendimento inclusive de distritos
e/ou povoados, usando ferramentas ou softwares compatíveis com a
regulamentação vigente e com os resultados gerados pelo sistema
Mosaico, análise da Anatel e Ministério das Comunicações-MCom,
visando celeridade em sua aprovação;
e) Enviar manifestação de interesse dos canais RTVD junto ao
sistema SISRD ou conforme a legislação em vigor. Resguardando o
registro do interesse que poderá ser pela CONTRATANTE requerido
para ser protocolado concomitantemente via sistema CADSEI, em
caso de indisponibilidade do sistema disponível.
f) Encaminhar pedido de autorização para execução do serviço de
retransmissão de televisão em caráter primário ou secundário, em
tecnologia digital, de acordo com a legislação em vigor;
g) Preparar a documentação e realizar os protocolos referentes ao
pedido de autorização para execução do serviço de retransmissão
de televisão em caráter primário ou secundário, em tecnologia
digital, de acordo com a legislação em vigor;
h) Dimensionar os sistemas de retransmissão, informando a potência
do equipamento transmissor, sistema de antenas de transmissão,
linhas de transmissão, centro de fase, azimutes, de acordo com o
estudo de viabilidade executado e informações de campo coletadas
e fornecidas pela CONTRATANTE;
i) Acompanhar as publicações de consultas públicas e do ato de
inclusão do canal primário, gerando relatório das publicações no
DOU, a ser encaminhado para a CONTRATANTE;
j) Acompanhar a outorga do canal primário ou secundário pelo
MCom, gerando relatório das publicações no DOU a ser
encaminhado para a CONTRATANTE.
1.3.2.2.
2ª Etapa –
CONTRATADA deverá:

Licenciamento

das

estações,

no

qual

a

a) Encaminhar solicitação de uso de RF (radiofrequência) dos canais;
b) Cadastrar as estações no sistema Mosaico (conforme critérios da
Anatel) ou outro por essa indicado, com o acompanhamento até a
publicação do Ato de RF (radiofrequência) no DOU, gerando
relatórios das publicações no DOU, a ser encaminhado para a
CONTRATANTE;
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c) Elaborar os Relatórios de Conformidade Referente à Limitação da
Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos,
conforme Resolução Anatel nº 700, indicando e informando os
procedimentos para a CONTRATANTE, e se esta deverá tomar
providencias quanto à medida em campo em relação a RNI;
d) Elaborar do projeto técnico;
e) Executar os procedimentos para licenciamento das estações com
elaboração do laudo de vistoria, e quitação da ART;
f) Emitir e encaminhar para a CONTRATANTE os boletos de todas
as taxas legais previstas e necessárias;
g) Disponibilizar todos documentos em meio digital, de análise
técnica, projetos e licenças, para arquivamento;
h) Disponibilizar os mapas de cobertura em meio digital (seja por SEI!
MG, e-mail ou serviço de armazenamento em nuvem) e em formato
.kml.
i) Acompanhar os
funcionamento.

processos

até

a

emissão

da

licença

de

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

1.4.

1.4.1.
Tendo em vista que os serviços descritos neste Termo dependem
da anuência do MCom e Anatel, e são de suma importância para a expansão
dos sinais digitais da CONTRATANTE, é necessário que a empresa vencedora
do certame, conhecedora da legislação do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, e do Regulamento do Serviço de Retransmissão de Televisão e do
Serviço de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, faça o estudo de viabilidade em cada localidade visando a
otimização da solução que atenda a demanda dentro do menor prazo possível
e obtenha aproveitamento máximo do direito de transmissão ou
retransmissão.
1.4.1.1.
Poderão ser considerados na execução do objeto deste termo
ou nos estudos de viabilidade da cobertura, as autorizações e outorgas da
geradora e de retransmissão de TV já aprovadas ao Governo do Estado
de Minas Gerais, ou parceiras, sendo necessário que a CONTRATADA
faça preliminarmente a apresentação da proposta técnica de alterações
de características ou ações para regularização necessária, mediante a
aprovação da CONTRATANTE.
1.4.1.2.
O vencedor do certame analisará os melhores procedimentos
e soluções para a obtenção de outorga de retransmissão dentro do
menor prazo possível, considerando inclusive os procedimentos para
elegibilidade e adesão ao Programa Federal Digitaliza Brasil, instituído
pela Portaria MCom 2.524/2021, ou por suas atualizações.
1.4.2.
Nas localidades em que não for possível a viabilidade do canal em
caráter primário, ou quando a CONTRATANTE indicar, a empresa vencedora
do certame deverá realizar o estudo para a utilização em caráter secundário.
1.4.2.1.
A localização e classe do canal deverá considerar o atendimento
da área conforme o estabelecido na legislação vigente, tanto em área
coberta, quanto em população atendida, sendo previsto a cobertura de
provados e distritos onde possui atendimento escolar.
1.4.3.
Elaboração dos projetos técnicos,
conforme o sistema
dimensionado na 1ª Etapa, deverá conter: o local de instalação (Coordenadas
e endereço), características dos equipamentos de transmissão, croquis de
instalação (indicando posicionamento da antena na torre - centro de fase e
azimute), mapa de cobertura com o contorno, a mancha de cobertura pelo
método de propagação Deygout Assis e o setores censitários conforme IBGE
adotado pela Anatel, informações sobre os distritos/povoados atendidos e
tabela de cobertura indicando o NM, altura efetiva, ERP em cada direção (sem
correção), contorno e coordenadas geográﬁcas em cada azimute, conforme
legislação vigente.
1.4.4.

Em casos que a cobertura do sinal não atenda distrito(s) e/ou
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povoado(s), a CONTRATADA poderá realizar o estudo para obtenção de
autorização para instalação de sistema de retransmissão, seja por estação
auxiliar ou outro serviço, que atenda a área especifica.
1.4.5.
A solicitação do licenciamento para cada estação deverá ser
realizada pelo sistema Mosaico da Anatel, ou conforme legislação
vigente, realizando o seu cadastramento completo, considerando os dados
aprovados do projeto técnico.
1.4.6.
O(s) proﬁssional(is) habilitado(s) deverão emitir e efetuar o
pagamento da(s) ART's (anotação de responsabilidade técnica) para execução
de cada fase dos serviços previstos neste objeto.
1.4.7.
Quando necessário, a CONTRATANTE fornecerá o acesso ao
Mosaico para o(s) proﬁssional(is) habilitados e apontados pela empresa
vencedora do certame como responsável técnico pelo auto-cadastramento.
1.4.8.
Deverá ser enviado ao ﬁscal do contrato, toda documentação,
projeto técnico, ART, protocolos, formulários, relatórios de publicações e
declarações previstas na legislação vigente do Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, que comprovem a execução das etapas prevista neste
objeto.
1.4.8.1.
Nas análises técnicas haverá a necessidade da utilização de
softwares especíﬁcos para o padrão ISDB-Tb, que realizam múltiplos
métodos de cálculos, analisem a otimização da rede de retransmissão,
redes SFN, e cálculo de cobertura.
1.4.8.2.
Todo o estudo de canalização, potência, características dos
equipamentos, antenas, azimutes, centro de fase, interferências, redes
MFN ou SFN e reforçadores de sinal digital, deverão ser feitos utilizando
softwares e ferramentas compatíveis com a análise e resultados do
MCom e Anatel.
1.4.9.
A equipe técnica da CONTRATANTE se responsabilizará por
disponibilizar à CONTRATADA, todas as informações coletadas em campo,
para que seja possível a execução do serviço da 1º Etapa prevista neste
Termo.
1.4.9.1.
Em casos que as informações técnicas apresentadas pela
equipe de campo não forem suﬁcientes para a conclusão das etapas
previstas na execução do objeto, mediante a aprovação da
CONTRATANTE, haverá possibilidade de nova vistoria para averiguação
das informações necessárias para a CONTRATADA, desde que
comprovada e justificada por escrito a necessidade.
1.4.10.
Em casos onde o indeferimento do pleito pelo MCom ou Anatel
inviabilizem o inicio da 2º Etapa, a CONTRATADA deverá elaborar novo
estudo, até que seja aprovado pelos órgãos competentes, sem a possibilidade
de apresentação de orçamento adicional.
1.4.10.1. Esgotando todas as alternativas técnicas para a viabilização
do pleito, a CONTRATADA deverá emitir um relatório técnico, assinado
pelo proﬁssional habilitado, informando o ocorrido e justiﬁcando
impossibilidade da conclusão das etapas, que poderá ou não ser acatado
pela CONTRATANTE, mediante justificativa.
1.4.11.
A empresa vencedora do certame deverá realizar o
acompanhamento dos trâmites, gerando relatórios semanais contendo
número dos processos, município (estação), canal, publicações DOU e o
status.
1.4.11.1. A CONTRATADA reportará à CONTRATANTE em até 5
(cinco) dias úteis após a ocorrência de um fato relevante publicado no
D.O.U. (conclusão de uma das etapas do processo), para ciência, arquivo
e eventuais providências.
1.4.12.
Toda gestão e tramitação dos documentos relacionados ao objeto
deste Termo será realizado via Sistema Eletrônico de Informações SEI! MG,
onde
a C O NT RATADA e
a C O NT RATANT E farão as inserções,
disponibilizando os dados e documentos para visualização de ambas as partes.
1.4.12.1. A CONTRATADA deverá realizar o cadastro de usuário
externo no Sistema Eletrônico de Informações SEI! MG.
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1.4.13.
Todos os encargos, com deslocamentos, viagens, passagens,
combustível, hospedagem, gastos em geral, impostos, taxas, devem estar
previstos nos preços apresentados.
DOS LOTES:

2.
2.1.

DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

O serviço será executado em lote único devido à necessidade da compatibilidade e
responsabilidade técnica nas execuções das etapas, e a sua divisão em parcelas
traria prejuízo para o conjunto e perda de economia de escala.
2.2.
LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE:
A participação neste certame será aberta a todos os licitantes, visto que o valor
total estimado do lote é maior do que R$80.000,00, ou seja, o valor é maior que
aquele estabelecido no art. 48, inciso I, da LC 123/2006 e art. 8º do Decreto
Estadual nº 47.437/2018.
3.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV Minas - tem por ﬁnalidade
promover, por meio da Televisão Educativa, sem ﬁns comerciais, a difusão
de atividades culturais, informativas, cidadania, educação e a integração do
Estado, bem como formular, executar e ﬁscalizar a Política Estadual de
Telecomunicações, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – SECULT.
Com a promulgação da Lei Estadual nº 23.304 de 30 de maio de 2019, todas as
competências do extinto Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas
Gerais-DETEL, antes incorporadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão-SEPLAG através da Lei nº 22.284 de 14 de setembro de 2016, foram todas
transferidas para a Fundação TV Minas Cultural e Educativa ou, eventualmente,
pela Empresa Mineira de Comunicação, sua sucessora conforme a Lei nº 22.294,
de 20 de setembro de 2016, ﬁcando a cargo desta Fundação e/ou Empresa Pública
a gestão das outorgas e autorizações vinculadas ao serviço de radiodifusão.
Por meio do empenho e iniciativas de ações executadas ao logo dos anos, pelo
extinto Departamento Estadual de Telecomunicações-DETEL, pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, pela Secretaria de Estado da Educação e pela
Fundação TV Minas Cultural e Educativa, foi possível a obtenção da concessão do
canal da geradora Rede Minas – Canal 09 VHF, posteriormente a consignação do
Canal 17 UHF em Belo Horizonte/MG e as autorizações de retransmissão de TV em
alguns municípios de Mineiros. Porém estas não são suﬁcientes para a cobertura
total do Estado de Minas Gerais. Durante anos, diversas manifestações de
interesses e projetos para a solicitação de provação de locais foram protocoladas
junto ao Ministério das Comunicações para obtenção de outorgas, mas devido às
constantes modiﬁcações na legislação dos serviços radiodifusão de sons e
imagens, centenas de processos foram arquivados.
Através de acordos com Prefeituras, relacionamentos com parceiras
e autorizações concedidas ao Governo do Estado, atualmente o sinal da Rede
Minas encontra-se disponível em mais de 300 municípios mineiros (na tecnologia
analógica ou digital), garantindo um entretenimento televisivo de qualidade, com
programação e produção com princípios educativos, culturais, éticos e sociais,
conforme previsto na Constituição Brasileira:
...
Título VIII - Da Ordem Social
Capítulo V - Da Comunicação Social
“Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas;
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II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à
produção independente que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística,
conforme percentuais estabelecidos em lei
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.”
Com o objetivo de dar à população mineira maior acesso à educação e cultura via
difusão de conteúdos de relevância e de interesse público, e preocupados em
apoiar ações que minimizam as perturbações no sistema de educação em
decorrência da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo
agente Coronavírus (COVID-19), a Fundação TV Minas e a Secretaria de Educação
de Minas Gerais vêm reunindo esforços para que famílias e alunos do ensino
fundamental tenham acesso à conteúdos educativos e escolares através da
recepção do sinal televisivo, transmitido pela Fundação TV Minas - Rede Minas. O
Projeto de Expansão prevê através do recurso da multiprogramação, além do sinal
da TV Minas, que será veiculado também mais outros canais especíﬁcos voltados
para conteúdos da Secretaria de Educação, sendo estes transmitidos na mesma
infraestrutura da TV Minas.
Com esta implementação será possível criação de um canal exclusivo para o
ensino básico e outro canal para o ensino fundamental e médio, bem como
implementar o conceito de Escola de Tempo Integral de forma mista, ou seja,
combinando o modo Presencial e o modo de Ensino à Distância - EaD,
beneﬁciando alunos, educadores da rede estadual de ensino e a comunidade em
geral do Estado de Minas Gerais.
Cabe ressaltar que esta contratação tem como principal objetivo expandir os
sinais da TV Minas, juntamente com os outros canais da Educação, atendendo
simultaneamente à legislação que rege a respeito do cronograma de desligamento
dos sinais analógico, tendo em vista que em apenas 50 municípios do Estado
atualmente recebem o sinal digital da TV Minas.
Conforme Portaria Mcom nº 2524 de 4 de maio de 2021, dentre os objetivos do
Programa do Governo Federal denominado "Digitaliza Brasil", possui também a
conclusão o processo de digitalização dos sinais de televisão analógica terrestre
até 31 de dezembro de 2023, data ﬁnal para o desligamento dos sinais analógicos
no Brasil.
Para tanto, surge a necessidade do Governo de Minas Gerais, através da Fundação
TV Minas, alcançar a cobertura dos municípios do Estado, utilizando a transmissão
de programação televisiva como ferramenta eﬁciente, podendo ser utilizada como
recurso didático capaz de fazer uma interligação entre disciplinas, acontecimentos
sociais, políticos, culturais locais e globais.
Com as constantes reformas administrativas no Governo do Estado, a redução
considerável da equipe técnica e a falta de orçamento para contratação de
servidores com qualiﬁcação necessária e especializada para a elaboração de
projetos, e ainda considerando que a alta complexidade do serviço em
questão inviabiliza a capacitação de outros proﬁssionais em tempo hábil para
cumprimento do cronograma, tendo em vista que cada etapa do processo
dependerá da análise e aprovação do Mcom e Anatel, será necessário a
contratação objeto de Termo, ﬁcando sob a competência da Diretoria de Politicas
de Telecomunicações o planejamento, organização, coordenação, ﬁscalização,
controle e supervisão da execução dos serviços, conforme as atribuições previstas
no Estatuto da Fundação TV Minas.
Importante salientar que a execução do serviço objeto deste termo, deve ser
realizada por proﬁssionais capacitados, engenheiros conhecedores dos processos
para obtenção de outorgas, dos softwares especíﬁcos para os serviços de
radiodifusão e das normativas técnicas e legislações vigentes, com condições de
elaborar grande volume de análises, pedidos de outorgas/autorizações e
licenciamentos dentro do cronograma determinado pelo Governo Federal.
Com a conclusão do licenciamento das novas estações, continuará sob a
responsabilidade da Diretoria de Politicas de Telecomunicações toda a gestão das
outorgas, regularização dos FISTEL, execução de projetos para adequação
das instalações e características técnicas, regularização das licenças e elaboração
de todos os procedimentos determinados pela legislação em vigor para o
cumprimento e execução dos serviços de radiodifusão.
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JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

3.1.

De acordo com levantamentos prévios da Diretoria de Politicas e
Telecomunicações, baseados em históricos dos relatórios técnicos arquivados na
emissora, informações de parceiros e telespectadores, e cobertura dos sistemas
instalados no interior o Estado, estima-se que será necessária a elaboração de
aproximadamente 600 (seiscentos) estudos de viabilidade, projetos de aprovação
de locais e licenciamento de estações, para que seja possível a cobertura do
sinal digital nos 853 municípios de Minas Gerais, incluindo alguns distritos e/ou
povoados.
Paralelo a essa contratação, equipes formadas por técnicos e engenheiros,
compostas por colaboradores da TV Minas e Empresa Mineira de Comunicação,
estão executando o levantamento das informações técnicas de campo, nas
localidades que atualmente não são atendidas ou cobertas por sinal analógico da
TV Minas, com o intuito de veriﬁcar a real situação da recepção do sinal da TV
Minas, a quantidade de municípios, distritos e/ou povoados que necessitarão da
obtenção de autorização para retransmissão de TV, a necessidade da aquisição de
equipamentos para instalação de infraestruturas de TV digital, informações estas
necessárias para a execução da contratação objeto deste Termo.
A listagem de municípios anexada à este termo (ver Anexo de Edital V - Relação de
Municípios), foi baseada em vistorias já realizadas, podendo ser modiﬁcada
conforme demanda, estudos de viabilidade e cobertura, não obrigando a sua
execução total.
Assim, para que este volume de material técnico a ser produzido apresente a
mesma compatibilidade e responsabilidade técnica nas execuções das etapas, fazse necessária a contratação de 1 (uma) unidade de serviços especializados para a
completa elaboração de processos para a obtenção de autorização e
licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços
de radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em
Tecnologia Digital.
JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

4.

O objeto do Termo de Referência pode ser considerado como serviço comum, já
que é possível deﬁnir seus padrões de desempenho e qualidade objetivamente,
por meio de especiﬁcações usuais praticadas no mercado (art. 3°, II, do Decreto
48.012 de 22/07/2020). Além disso, observando o valor estimado obtido em
pesquisa de mercado, indica-se a contratação desse serviço por meio da
modalidade licitatória de pregão eletrônico.
DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à
complexidade técnica do objeto a ser contratado, considerando que as empresas
que atuam no mercado têm condições de prestar os serviços de forma
independente.
6.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1.

A empresa participante deverá apresentar:
6.1.1.
Atestado(s) de desempenho anterior fornecido(s) por pessoa
jurídica
de
direito
público
ou
privado,
vedado
o
auto
atestado, comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para a
prestação
dos
serviços
do
objeto
da
presente
licitação,
com
serviço compatível com as especiﬁcações, atendendo ao quantitativo mínimo
de 10% (dez por cento) do volume de material a ser produzido.
6.1.2.

O registro da Empresa junto ao CREA/MG.

6.1.2.1.
Caso o licitante vencedor não seja cadastrado no Conselho
Regional de Minas Gerais, este poderá apresentar o registro da empresa
junto ao CREA de origem e declaração, assinada pelo representante legal,
aﬁrmando a responsabilidade do cadastro da pessoa jurídica junto ao
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CREA/MG, e apresentação do registro antes do início previsto para a
execução das atividades.
6.1.3.
Relação dos proﬁssionais do(s) responsável(eis) pela execução do
serviço, juntamente com a cópia de seu(s) respectivo(s) registro(s).
6.1.3.1.
O(s) proﬁssionais deverão ser aptos a executar o serviço
conforme regulamentação CREA, ou seja deve ser realizado
por proﬁssionais graduados em formação de nível superior, devidamente
registrados no CREA de sua região e com habilitações prescritas na
Resolução nº 218 de 29 de junho de 1973 do CONFEA.
6.1.3.2.
Caso o(s) proﬁssional(is) não seja(m)/esteja(m) cadastrado(s)
no
Conselho
Regional
de
Minas
Gerais,
deverá
ser
apresentada declaração, assinada pelo representante legal, aﬁrmando a
responsabilidade do validação do(s) proﬁssional(is) junto ao CREA/MG e
apresentação da validação antes do início previsto para a execução das
atividades.
CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.

7.1.
O critério de julgamento será o de menor preço, observadas as
especiﬁcações técnicas e as demais condições deﬁnidas neste Termo de
Referência.
7.2.
Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, ﬁnanceiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
7.2.1.
Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários dos itens envolvidos no lote do presente certame.
7.3.
O valor da contratação é meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão da prestação de serviços
efetivamente realizada.
8.

DA PROVA DE CONCEITO:

8.1.

Não será exigida a apresentação de prova de conceito.

9.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

9.1.

PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.1.1.
A
CONTRATADA
deverá
elaborar
cronograma
contendo
detalhamento do serviço a ser entregue em até 5 (cinco) dias úteis após a
assinatura do contrato.
9.1.2.
O cronograma deverá ser enviado à CONTRATANTE para o e-mail
telecom@redeminas.mg.gov.br, que deverá analisá-lo em até 02 (dois) dias
úteis. Após aprovação, será enviada Ordem de Serviço à CONTRATADA, para
início imediato da prestação do serviço.
9.1.2.1.
contrato;

Início das atividades: 10 (dez) dias úteis após a assinatura do

9.1.2.2.

Periodicidade:
a) 1ª Etapa: prazo de execução de 90 (noventa) dias,
contados do envio das informações por parte da
CONTRATANTE; os dados serão levantados pela equipe
técnica da CONTRATANTE por meio de inspeções em
campo.
b) 2ª Etapa: prazo de ﬁnalização de 90 (noventa) dias a
partir da consignação do canal.

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.2.
9.2.1.

O serviço deverá ser executado na sede da CONTRATADA.
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DA EXECUÇÃO:

9.3.

9.3.1.
Os documentos que demandem assinatura do representante legal
d a CONTRATANTE, devem ser encaminhados já formatados, com todos os
dados preenchidos por meio eletrônico, com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias da data de envio aos órgãos reguladores.
9.3.2.
Todas as fases devem vir acompanhadas das respectivas ART’s
quitadas pela CONTRATADA.
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

9.4.

9.4.1.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida
recebimento definitivo de cada etapa do serviço, nos termos abaixo.

do

9.4.2.
Após a execução dos serviços de cada etapa, a CONTRATADA
deverá entregar toda a documentação técnica e legal comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual.
9.4.3.
O recebimento provisório será realizado pelo gestor/ﬁscal técnico
ou pela equipe de ﬁscalização após a entrega da documentação acima, da
seguinte forma:
9.4.3.1.
A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os
serviços executados, por meio de proﬁssionais técnicos competentes,
com a ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisões ﬁnais que se ﬁzerem
necessários.
9.4.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao ﬁnal de cada
período de faturamento, o gestor/ﬁscal técnico do contrato irá
apurar o desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados, registrando se necessário, em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato.
9.4.3.1.2. A CONTRATADA ﬁca obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços, cabendo à ﬁscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.
9.4.3.1.3. O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando
cabível, à entrega do acervo documental e comprobatório das
execuções das etapas, para o arquivamento de cada processo
relativo ao objeto.
9.4.3.2.
No prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento
dos documentos da CONTRATADA, cada ﬁscal ou a equipe de
ﬁscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância
com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
9.4.3.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a
documentação apresentada pela ﬁscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
9.4.3.2.2. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
9.4.3.2.3. Inserir o documento ﬁscal no processo e solicitar o
Ateste do Fiscais do Contrato.
9.4.4.
O recebimento provisório ou deﬁnitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais
em vigor.
9.4.5.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
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em desacordo com as especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo ﬁxado pelo
ﬁscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.
9.5.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Não se aplica.

10.

DO PAGAMENTO:

10.1.
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneﬁciário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data ﬁnal do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
10.2.
O
pagamento
será
parcelado,
pago
por
subitem
de
serviço efetivamente executado e por estação, ocorrendo conforme exposto no
quadro abaixo:
SUBITEM
1.1
1.2
1.3
1.4

PAGAMENTO
NO
NA APROVAÇÃO
PROTOCOLO
Estudo de Viabilidade e dimensionamento do
50%, do órgão
50%
sistema
regulador
Elaboração do projeto técnico conforme
100%, da
sistema dimensionado
CONTRATANTE
100%, da
Relatório de Conformidade (RNI)
CONTRATANTE
50%, do órgão
Licenciamento das estações
50%
regulador
DESCRIÇÃO ITENS QUE COMPÕE O SERVIÇO

10.3.
Os documentos ﬁscais deverão ser enviados diretamente para a
Gerência de Logística e conter, no mínimo, os seguintes dados:
Dados da CONTRATANTE:
Nome: FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
CNPJ: 21.229.281/0001-29
Endereço: Centro de Cultura Presidente Itamar Franco - Edifício Rádio
Inconfidência e Rede Minas, na Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro
Preto - Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-074
Dados da CONTRATADA
Banco:
Agência:
Número da conta:
11.

DO CONTRATO:

11.1.
Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art.
4º, XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2.
O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oﬁcial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado
por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante
celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.
12.
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:
12.1.
Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º,
do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente,
agente para acompanhar e ﬁscalizar o contrato, como representante da
Administração.
12.2.

Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade
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na execução do contrato, o agente ﬁscalizador dará ciência à CONTRATADA, por
escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
12.3.
A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal deﬁnido
pela lei civil.
12.4.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte,
o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especiﬁcações do Edital,
seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
12.5.
Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de
contrato, que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento,
deverão ser observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
12.6.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal
do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE
para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da
Lei nº.8.666/93.
12.6.1.
Caberá ao gestor os controles
necessários ao pleno cumprimento do contrato.

administrativos/ﬁnanceiros

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.

13.1.
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária Anual
nº 23.751 de 30 de Dezembro de 2020.
1261 12 368 151 2074 0001 3 3 90 39 99 0 23 1
14.

DAS GARANTIAS:

14.1.

GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

14.1.1.
O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução
do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em
valor correspondente a 1% (um por cento) do valor total do contrato.
14.1.2.
No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada
deverá
apresentar
comprovante
de
prestação
de
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,
seguro-garantia ou fiança bancária.
14.1.2.1. A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por
cento) por dia até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.
14.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78
da Lei n. 8.666 de 1993.
14.1.3.
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida,
o pagamento de:
14.1.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato
e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
14.1.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato
14.1.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e
14.1.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer
natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando
couber.

ÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço TVMINAS/COMPRAS E CONTRATOS 37804996

SEI 2210.01.0000204/2021-30 / p

14.2.
GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO:
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL:

FABRICANTE,

GARANTIA

14.2.1.
Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de 90 (noventa) dias a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante
em sua proposta comercial.
15.

DA VISTORIA TÉCNICA:

15.1.

Não se aplica.

16.

DA SUBCONTRATAÇÃO:

16.1.
É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado, podendo usar proﬁssionais habilitados, por esta
contratados, mediante apresentação de termo contratual, que comprove a
relação e vinculo à este objeto.
17.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

17.1.

DA CONTRATADA:

17.1.1.
Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições
pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.
17.1.2.
Emitir
faturas
no
valor
à CONTRATANTE para ateste e pagamento.

pactuado,

apresentando-as

17.1.3.
Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
17.1.4.
Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos serviços empregados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato.
17.1.5.
Assegurar à CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.
17.1.6.
Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento dos itens
necessários a prestação, se houver.
17.1.7.
Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade
e quantidade mínimas especiﬁcadas neste Termo de Referência e em sua
proposta.
17.1.8.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução
do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à
entidade estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade, ﬁcando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
17.1.9.
Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na
prestação dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em
vigor e na forma exigida neste termo de referência.
17.1.10.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
ambientais, ﬁscais, impostos, taxas e comerciais resultantes da execução do
objeto deste Termo de Referência.
17.1.11.
Não transferir para a CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
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inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de
Referência.
17.1.12.
Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
17.1.13.
Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para
representá-lo no local da execução do objeto contratado.
17.1.14.

TÉCNICAS:

17.1.14.1. Atender a toda a legislação vigente que regula os Serviços de
Radiodifusão Sons e Imagens, seus Ancilares e Auxiliares, Serviços de
Telecomunicações, Meio Ambiente, Segurança, CREA e CONFEA e demais
órgãos reguladores vinculados.
DA CONTRATANTE:

17.2.

17.2.1.
Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização da prestação dos
serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio
as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
17.2.2.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta
17.2.3.
Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem
em desacordo com a especificação e da proposta comercial da CONTRATADA.
17.2.4.
Notiﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, ﬁxando prazo para a sua correção, certiﬁcando-se que as soluções
por ela propostas sejam as mais adequadas.
17.2.5.
Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notiﬁcação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
17.2.6.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
17.2.7.

Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

17.2.8.
Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
17.2.9.
Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso
necessário.
17.2.10.

TÉCNICAS:

17.2.10.1. Quitar as taxas emitidas pelo MCom e Anatel, relativas as
obrigações legais dos Serviços de Radiodifusão, seus Ancilares e
Auxiliares, relativas as estações objeto desta contratação.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.

18.1.
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012, de
22 de julho de 2020, ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
18.1.1.

advertência por escrito;

18.1.2.

multa de até:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
18.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entregado
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio
ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das
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especificações contratadas;
18.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.
18.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
18.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
18.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
18.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa
à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 2002.
18.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
18.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.
18.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados
a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
18.7.
As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
18.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:
18.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

18.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.
18.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipiﬁcada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral
do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização –PAR.
19.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
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19.1.
O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 15, § 1º, do Decreto
Estadual nº 48.012/2020 e art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2011).

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 10/11/2021, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 37804996 e o código CRC 9FC7B6DF.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 37804996
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Coordenação de Compras e Contratos
Anexo nº V - Relação de Municípios/TVMINAS/COMPRAS E CONTRATOS/2021
PROCESSO Nº 2210.01.0000204/2021-30

ANEXO V - RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS
EXPANSÃO DIGITAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

MUNICÍPIO
Abadia dos Dourados
Abaeté
Acaiaca
Açucena
Água Boa
Água Comprida
Aguanil
Águas Formosas
Aimorés
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfredo Vasconcelos
Almenara
Alpercata
Alpinópolis
Alterosa
Alto Caparaó
Andradas
Andrelândia
Angelândia
Antônio Carlos
Antônio Dias
Araçuaí
Araguari
Arantina
Araponga
Araporã
Araújos
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Argirita
Aricanduva
Arinos

Anexo V - Relação de Municípios (37828119)

REGIÃO
Triângulo Norte
Central
Caparaó
Vale do Aço
Vale do Rio Doce
Triângulo Sul
Oeste
Mucuri
Vale do Rio Doce
Sul
Sul
Sul
Mata
Vertentes
Médio e Baixo Jequitinhonha
Vale do Rio Doce
Sudoeste
Sudoeste
Caparaó
Sul
Mata
Mucuri
Vertentes
Vale do Aço
Médio e Baixo Jequitinhonha
Triângulo Norte
Mata
Caparaó
Triângulo Norte
Oeste
Triângulo Sul
Sudoeste
Oeste
Sul
Mata
Alto Jequitinhonha
Noroeste
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Augusto de Lima
Baependi
Bambuí
Barão de Cocais
Barão de Monte Alto
Barbacena
Barra Longa
Barroso
Bela Vista de Minas
Belo Horizonte
Belo Oriente
Belo Vale
Berizal
Bias Fortes
Bicas
Biquinhas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bocaiúva
Bom Despacho
Bom Jesus da Penha
Bom Jesus do Amparo
Bom Jesus do Galho
Bonfim
Bonito de Minas
Borda da Mata
Botelhos
Botumirim
Brás Pires
Brasília de Minas
Braúnas
Bueno Brandão
Bugre
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cabo Verde
Cachoeira Dourada
Caetanópolis
Caiana
Caldas
Camacho
Cambuquira
Campanário
Campanha
Campina Verde
Campo Azul
Campo Belo
Campos Altos
Campos Gerais
Cana Verde
Canápolis
Candeias
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Central
Sul
Oeste
Metropolitano
Mata
Vertentes
Caparaó
Vertentes
Metropolitano
Metropolitano
Vale do Aço
Metropolitano
Norte
Mata
Mata
Central
Sul
Mata
Norte
Oeste
Sudoeste
Metropolitano
Vale do Aço
Metropolitano
Norte
Sul
Sul
Norte
Mata
Norte
Metropolitano
Sul
Vale do Aço
Noroeste
Norte
Noroeste
Sul
Triângulo Norte
Metropolitano
Mata
Sul
Oeste
Sul
Mucuri
Sul
Triângulo Norte
Norte
Oeste
Triângulo Sul
Sul
Oeste
Triângulo Norte
Oeste
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Cantagalo
Caparaó
Capela Nova
Capelinha
Capinópolis
Capitão Andrade
Capitão Enéas
Capitólio
Caputira
Caranaíba
Carangola
Caratinga
Carbonita
Careaçu
Carmésia
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Casa Grande
Cascalho Rico
Cássia
Cataguases
Catas Altas
Catas Altas da Noruega
Catuji
Catuti
Caxambu
Cedro do Abaeté
Central de Minas
Centralina
Chalé
Chapada do Norte
Chapada Gaúcha
Chiador
Cipotânea
Claraval
Claro dos Poções
Cláudio
Comendador Gomes
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição do Mato Dentro
Conceição do Pará
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Cônego Marinho
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Vale do Rio Doce
Caparaó
Vertentes
Alto Jequitinhonha
Triângulo Norte
Vale do Rio Doce
Norte
Sudoeste
Caparaó
Vertentes
Mata
Vale do Aço
Alto Jequitinhonha
Sul
Metropolitano
Sul
Oeste
Sul
Oeste
Noroeste
Sudoeste
Triângulo Sul
Sul
Sul
Sul
Vertentes
Triângulo Norte
Sudoeste
Mata
Metropolitano
Vertentes
Mucuri
Norte
Sul
Central
Vale do Rio Doce
Triângulo Norte
Caparaó
Alto Jequitinhonha
Noroeste
Mata
Vertentes
Sudoeste
Norte
Oeste
Triângulo Sul
Vertentes
Triângulo Sul
Metropolitano
Oeste
Sul
Sul
Norte
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Congonhal
Congonhas
Congonhas do Norte
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Conselheiro Pena
Consolação
Coqueiral
Coração de Jesus
Coromandel
Coronel Fabriciano
Coronel Murta
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Córrego Danta
Couto de Magalhães de Minas
Crisólita
Cristais
Cristália
Cristiano Otoni
Crucilândia
Cuparaque
Curral de Dentro
Curvelo
Datas
Delfinópolis
Descoberto
Desterro do Melo
Diamantina
Diogo de Vasconcelos
Dionísio
Divinésia
Divino
Divinolândia de Minas
Divinópolis
Divisa Alegre
Divisa Nova
Divisópolis
Dom Bosco
Dom Cavati
Dom Joaquim
Dom Silvério
Dona Eusébia
Dores de Campos
Dores de Guanhães
Dores do Turvo
Doresópolis
Douradoquara
Durandé
Elói Mendes
Entre Folhas
Ervália
Espera Feliz
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Sul
Vertentes
Metropolitano
Triângulo Sul
Vertentes
Vale do Rio Doce
Sul
Sul
Norte
Triângulo Norte
Vale do Aço
Médio e Baixo Jequitinhonha
Mata
Vertentes
Oeste
Alto Jequitinhonha
Mucuri
Oeste
Norte
Vertentes
Metropolitano
Vale do Rio Doce
Norte
Central
Alto Jequitinhonha
Sudoeste
Mata
Vertentes
Alto Jequitinhonha
Caparaó
Metropolitano
Mata
Mata
Metropolitano
Oeste
Médio e Baixo Jequitinhonha
Sul
Médio e Baixo Jequitinhonha
Noroeste
Vale do Aço
Metropolitano
Caparaó
Mata
Vertentes
Metropolitano
Mata
Sudoeste
Triângulo Norte
Caparaó
Sul
Vale do Aço
Mata
Mata
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197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

Espinosa
Estiva
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Fama
Faria Lemos
Felício dos Santos
Felixlândia
Fernandes Tourinho
Ferros
Fervedouro
Formiga
Formoso
Francisco Dumont
Franciscópolis
Frei Gaspar
Frei Lagonegro
Fronteira dos Vales
Fruta de Leite
Frutal
Galiléia
Gameleiras
Glaucilândia
Goiabeira
Goianá
Gonçalves
Gonzaga
Gouveia
Governador Valadares
Grão Mogol
Grupiara
Guanhães
Guapé
Guaraciama
Guaranésia
Guarani
Guaxupé
Guidoval
Guimarânia
Iapu
Ibiá
Ibiracatu
Ibituruna
Ijaci
Ilicínea
Imbé de Minas
Inconfidentes
Indianópolis
Ingaí
Inhapim
Ipaba
Ipanema
Ipatinga
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Norte
Sul
Oeste
Triângulo Norte
Sul
Mata
Alto Jequitinhonha
Central
Vale do Rio Doce
Metropolitano
Mata
Oeste
Noroeste
Norte
Mucuri
Mucuri
Vale do Rio Doce
Mucuri
Norte
Triângulo Sul
Vale do Rio Doce
Norte
Norte
Vale do Rio Doce
Mata
Sul
Vale do Rio Doce
Alto Jequitinhonha
Vale do Rio Doce
Norte
Triângulo Norte
Metropolitano
Sul
Norte
Sudoeste
Mata
Sudoeste
Mata
Triângulo Norte
Vale do Aço
Triângulo Sul
Norte
Vertentes
Sul
Sul
Vale do Aço
Sul
Triângulo Norte
Sul
Vale do Aço
Vale do Aço
Caparaó
Vale do Aço
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250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

Ipiaçu
Ipuiúna
Iraí de Minas
Itabira
Itabirito
Itacambira
Itacarambi
Itaguara
Itajubá
Itamarandiba
Itamarati de Minas
Itamogi
Itanhandu
Itanhomi
Itaobim
Itapecerica
Itapeva
Itaúna
Ituiutaba
Iturama
Itutinga
Jaboticatubas
Jacinto
Jacuí
Jacutinga
Jaguaraçu
Jaíba
Jampruca
Janaúba
Januária
Japaraíba
Jenipapo de Minas
Jequeri
Jequitinhonha
Jesuânia
Joaíma
Joanésia
João Monlevade
João Pinheiro
Joaquim Felício
Jordânia
José Gonçalves de Minas
José Raydan
Josenópolis
Juvenília
Ladainha
Lagoa da Prata
Lagoa dos Patos
Lagoa Dourada
Lagoa Grande
Lagoa Santa
Lajinha
Lambari
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Triângulo Norte
Sul
Triângulo Norte
Metropolitano
Metropolitano
Norte
Norte
Oeste
Sul
Alto Jequitinhonha
Mata
Sudoeste
Sul
Vale do Rio Doce
Médio e Baixo Jequitinhonha
Oeste
Sul
Oeste
Triângulo Norte
Triângulo Sul
Sul
Metropolitano
Médio e Baixo Jequitinhonha
Sudoeste
Sul
Vale do Aço
Norte
Vale do Rio Doce
Norte
Norte
Oeste
Alto Jequitinhonha
Caparaó
Médio e Baixo Jequitinhonha
Sul
Médio e Baixo Jequitinhonha
Vale do Aço
Metropolitano
Noroeste
Norte
Médio e Baixo Jequitinhonha
Alto Jequitinhonha
Vale do Rio Doce
Norte
Norte
Mucuri
Oeste
Norte
Vertentes
Noroeste
Metropolitano
Caparaó
Sul
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303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

Lamim
Lassance
Lavras
Leandro Ferreira
Leme do Prado
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Luislândia
Luminárias
Luz
Machacalis
Machado
Madre de Deus de Minas
Malacacheta
Mamonas
Manga
Manhuaçu
Manhumirim
Mantena
Mar de Espanha
Maravilhas
Maria da Fé
Mariana
Marilac
Maripá de Minas
Marmelópolis
Martinho Campos
Mata Verde
Materlândia
Mateus Leme
Mathias Lobato
Matias Barbosa
Matias Cardoso
Medeiros
Medina
Mirabela
Miradouro
Miravânia
Moeda
Monjolos
Montalvânia
Monte Azul
Monte Belo
Monte Carmelo
Monte Formoso
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Montes Claros
Montezuma
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
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Vertentes
Norte
Sul
Oeste
Alto Jequitinhonha
Mata
Mata
Mata
Triângulo Sul
Norte
Sul
Oeste
Mucuri
Sul
Vertentes
Mucuri
Norte
Norte
Caparaó
Caparaó
Vale do Rio Doce
Mata
Metropolitano
Sul
Metropolitano
Vale do Rio Doce
Mata
Sul
Oeste
Médio e Baixo Jequitinhonha
Metropolitano
Metropolitano
Vale do Rio Doce
Mata
Norte
Oeste
Médio e Baixo Jequitinhonha
Norte
Mata
Norte
Metropolitano
Central
Norte
Norte
Sudoeste
Triângulo Norte
Médio e Baixo Jequitinhonha
Sudoeste
Sul
Norte
Norte
Central
Central
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356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

Munhoz
Muriaé
Muzambinho
Nacip Raydan
Nanuque
Naque
Nazareno
Nepomuceno
Ninheira
Nova Belém
Nova Era
Nova Módica
Nova Ponte
Nova Resende
Nova Serrana
Novo Oriente de Minas
Novorizonte
Olhos-D'Água
Oliveira
Onça de Pitangui
Orizânia
Ouro Branco
Ouro Fino
Ouro Preto
Padre Carvalho
Padre Paraíso
Pai Pedro
Pains
Paiva
Palmópolis
Papagaios
Pará de Minas
Paracatu
Paraguaçu
Paraisópolis
Paraopeba
Passa Tempo
Passabém
Passos
Patis
Patos de Minas
Patrocínio
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Paulistas
Peçanha
Pedra Azul
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedro Leopoldo
Pedro Teixeira
Perdigão
Perdizes
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Sul
Mata
Sudoeste
Vale do Rio Doce
Mucuri
Vale do Aço
Vertentes
Sul
Norte
Vale do Rio Doce
Metropolitano
Mucuri
Triângulo Norte
Sudoeste
Oeste
Mucuri
Norte
Norte
Oeste
Oeste
Mata
Vertentes
Sul
Metropolitano
Norte
Médio e Baixo Jequitinhonha
Norte
Oeste
Vertentes
Médio e Baixo Jequitinhonha
Metropolitano
Oeste
Noroeste
Sul
Sul
Metropolitano
Oeste
Metropolitano
Sudoeste
Norte
Noroeste
Triângulo Norte
Mata
Caparaó
Vale do Rio Doce
Vale do Rio Doce
Médio e Baixo Jequitinhonha
Mata
Caparaó
Metropolitano
Mata
Oeste
Triângulo Sul
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409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

Periquito
Pescador
Piau
Piedade de Caratinga
Piedade de Ponte Nova
Piedade dos Gerais
Pimenta
Pingo-d'Água
Pintópolis
Piracema
Pirajuba
Piranga
Piranguinho
Pirapetinga
Pirapora
Piraúba
Pitangui
Piumhi
Poço Fundo
Pompéu
Ponte Nova
Ponto Chique
Ponto dos Volantes
Porteirinha
Porto Firme
Poté
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prados
Prata
Pratápolis
Presidente Bernardes
Quartel Geral
Raul Soares
Reduto
Resende Costa
Ressaquinha
Riacho dos Machados
Ribeirão das Neves
Ribeirão Vermelho
Rio Casca
Rio Doce
Rio Espera
Rio Paranaíba
Rio Preto
Rio Vermelho
Ritápolis
Rochedo de Minas
Rodeiro
Rosário da Limeira
Sacramento
Salinas
Santa Bárbara
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Vale do Aço
Mucuri
Mata
Vale do Aço
Caparaó
Metropolitano
Oeste
Vale do Aço
Norte
Oeste
Triângulo Sul
Vertentes
Sul
Mata
Norte
Mata
Oeste
Sudoeste
Sul
Central
Caparaó
Norte
Médio e Baixo Jequitinhonha
Norte
Caparaó
Mucuri
Sul
Sul
Vertentes
Triângulo Norte
Sudoeste
Mata
Oeste
Caparaó
Caparaó
Vertentes
Vertentes
Norte
Metropolitano
Sul
Caparaó
Caparaó
Vertentes
Noroeste
Mata
Metropolitano
Vertentes
Mata
Mata
Mata
Triângulo Sul
Norte
Metropolitano
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462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514

Santa Bárbara do Leste
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Cruz de Salinas
Santa Cruz do Escalvado
Santa Efigênia de Minas
Santa Fé de Minas
Santa Helena de Minas
Santa Juliana
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Itueto
Santa Rita do SapucaÍ
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santana da Vargem
Santana de Cataguases
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana do Paraíso
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Grama
Santo Antônio do Itambé
Santo Antônio do Retiro
Santo Antônio do Rio Abaixo
Santo Hipólito
Santos Dumont
São Bento Abade
São Domingos das Dores
São Domingos do Prata
São Félix de Minas
São Francisco
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Francisco do Glória
São Geraldo
São Geraldo da Piedade
São Geraldo do Baixio
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gonçalo do Rio Preto
São Gotardo
São João da Lagoa
São João das Missões
São João del Rei
São João do Manteninha
São João do Pacuí
São João do Paraíso
São João Nepomuceno
São José da Barra
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Vale do Aço
Mata
Vertentes
Vertentes
Norte
Caparaó
Vale do Rio Doce
Norte
Mucuri
Triângulo Sul
Vertentes
Mata
Vale do Rio Doce
Sul
Noroeste
Triângulo Norte
Sul
Mata
Mata
Vertentes
Oeste
Vale do Aço
Oeste
Mata
Caparaó
Metropolitano
Norte
Metropolitano
Central
Mata
Sul
Vale do Aço
Metropolitano
Vale do Rio Doce
Norte
Oeste
Triângulo Sul
Mata
Mata
Vale do Rio Doce
Vale do Rio Doce
Noroeste
Metropolitano
Alto Jequitinhonha
Noroeste
Norte
Norte
Vertentes
Vale do Rio Doce
Norte
Norte
Mata
Sudoeste
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515
São José da Safira
516
São José do Alegre
517
São José do Goiabal
518
São José do Jacuri
519
São Lourenço
520
São Miguel do Anta
521
São Pedro da União
522
São Pedro do Suaçuí
523
São Pedro dos Ferros
524
São Romão
525
São Roque de Minas
526
São Sebastião da Bela Vista
527 São Sebastião da Vargem Alegre
528
São Sebastião do Anta
529
São Sebastião do Maranhão
530
São Sebastião do Oeste
531
São Sebastião do Paraíso
532
São Sebastião do Rio Preto
533
São Sebastião do Rio Verde
534
São Thomé das Letras
535
São Tiago
536
São Tomás de Aquino
537
São Vicente de Minas
538
Sapucaí-Mirim
539
Sardoá
540
Sem-Peixe
541
Senador Firmino
542
Senador José Bento
543 Senador Modestino Gonçalves
544
Senhora de Oliveira
545
Seritinga
546
Serra da Saudade
547
Serra do Salitre
548
Serra dos Aimorés
549
Serrania
550
Serranópolis de Minas
551
Serranos
552
Setubinha
553
Silveirânia
554
Simão Pereira
555
Simonésia
556
Sobrália
557
Soledade de Minas
558
Tabuleiro
559
Taiobeiras
560
Taparuba
561
Tapira
562
Tapiraí
563
Teixeiras
564
Teófilo Otoni
565
Timóteo
566
Tiradentes
567
Tocos do Moji
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Vale do Rio Doce
Sul
Caparaó
Vale do Rio Doce
Sul
Caparaó
Sudoeste
Vale do Rio Doce
Caparaó
Norte
Sudoeste
Sul
Mata
Vale do Aço
Vale do Rio Doce
Oeste
Sudoeste
Metropolitano
Sul
Sul
Vertentes
Sudoeste
Vertentes
Sul
Vale do Rio Doce
Caparaó
Mata
Sul
Alto Jequitinhonha
Vertentes
Sul
Oeste
Triângulo Norte
Mucuri
Sul
Norte
Sul
Mucuri
Mata
Mata
Caparaó
Vale do Rio Doce
Sul
Mata
Norte
Caparaó
Triângulo Sul
Oeste
Caparaó
Mucuri
Vale do Aço
Vertentes
Sul
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568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

Toledo
Tombos
Três Corações
Três Marias
Tumiritinga
Tupaciguara
Turvolândia
Ubá
Ubaí
Ubaporanga
Uberaba
Uberlândia
Umburatiba
Unaí
União de Minas
Uruana de Minas
Urucuia
Vargem Alegre
Vargem Bonita
Vargem Grande do Rio Pardo
Varginha
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Varzelândia
Verdelândia
Veredinha
Veríssimo
Vermelho Novo
Vespasiano
Viçosa
Virgolândia
Visconde do Rio Branco
Volta Grande

Sul
Mata
Sul
Central
Vale do Rio Doce
Triângulo Norte
Sul
Mata
Norte
Vale do Aço
Triângulo Sul
Triângulo Norte
Mucuri
Noroeste
Triângulo Sul
Noroeste
Norte
Vale do Aço
Sudoeste
Norte
Sul
Noroeste
Norte
Norte
Norte
Alto Jequitinhonha
Triângulo Sul
Caparaó
Metropolitano
Caparaó
Vale do Rio Doce
Mata
Mata
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minas Gerais

diário do executivo

1 .4 Busca-se através desse edital organizar a participação e estimular
a execução de serviço voluntário junto a sociedade civil, para assuntos
relacionados para a comunicação pública .
1.5 Considera-se serviço voluntário, para os fins deste edital, a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de
qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que
tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos
ou de assistência à pessoa.
2 Do CADASTro
2 .1 As inscrições ocorrerão exclusivamente através do formulário eletrônico constante ao final deste edital (Anexo I) disponível no endereço eletrônico http://redeminas .tv/pvtv/  . Para este edital, não serão
aceitas inscrições por email, canais de informações/comunicações da
Fundação ou materiais entregues pessoalmente diretamente em seu
endereço físico .
2 .2 o cadastro não vincula qualquer obrigatoriedade do aproveitamento
do profissional pela Rede Minas, tornando-se em mero referencial de
informações e banco de dados .
2 .3 o formulário proporcionará a inscrição para todos os atuais programas da grade e outros que vierem a ser criados pela rede Minas, não
sendo especificada a lotação a qual se destina o candidato.
2 .4 o cadastro terá validade de 01 ano, podendo ser prorrogado por
igual período . Poderá ocorrer reaberturas ou a instauração de novos procedimentos com esta finalidade, a exclusivo critério da Rede Minas.
2 .5 As informações deverão ser inseridas no formulário on-line no
endereço eletrônico indicado no item 2 .1 deste edital, com o preenchimento de todos os dados obrigatórios (*) e em caso de omissão e
vacância de algum dos itens, o cadastro será desconsiderado automaticamente pela rede Minas .
2 .6 Será aceito apenas um cadastro por CPF . Caso o proponente busque
um novo cadastro, o sistema impedirá um novo preenchimento .
2 .7 o proponente será responsável pela veracidade das informações
prestadas no ato da inscrição e a rede Minas obriga-se a manter o
cadastro com sigilo das informações e dados pessoais prestados pelos
proponentes .
2 .8 o fornecimento de informações falsas ou inverídicas implicará no
imediato cancelamento do pedido de inscrição ou na eliminação do
credenciamento .
2 .9 o envio do formulário implica na aceitação das regras e condições
deste chamamento .
3 Do CrEDENCIAMENTo
3.1 Os perfis deverão respeitar as seguintes características abaixo
relacionadas:
respeitar as questões étnico-raciais, as identidades e expressões de
gêneros e orientações sexuais;
Serão aceitas apenas inscrições de brasileiros natos ou naturalizados;
Idade mínima exigida a partir de 18 anos;
Interessados graduados nos cursos de: Artes Cênicas, Jornalismo,
Cinema, rádio e Tv, Comunicação Social, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Logística, Administração, Marketing,
Design ou áreas que sejam correlatas às áreas culturais;
Nos casos em que os candidatos não apresentem a formação superior
exigida neste edital, poderão ser considerados cursos livres na área de
locução, teatro, interpretação e demais cursos assemelhados na área
cultural;
Não será exigida experiência comprovada na área televisiva;
Caso o proponente queira inserir alguma experiência profissional comprovada, deverá fazê-la no campo para uma breve descrição de suas
atuações;
Será necessário apresentar o registro profissional dos formados nos cursos superiores supramencionados, Carta de Autorização dos diversos
SATED’s de todo território nacional ou registros profissionais;
Apresentar certificados de cursos de extensão ou livres, na área cultural, caso os possua .
3 .2 o interessado deverá preencher todo o cadastro eletrônico sendo de
sua integral responsabilidade as informações por ele prestadas .
3 .3 Cada campo de descrição terá limite de caracteres e deverá ser respeitada a quantidade, não sendo aceitas abreviações de palavras .
4 DA SELEÇÃo
4 .1 A comissão responsável pela seleção e deferimento do cadastramento será composta por profissionais da Fundação TV Minas Cultural
e Educativa e terão entre seus membros dois servidores da área relacionada e um servidor Gerência de Recursos Humanos e Desenvolvimento de Pessoas .
4 .2 o cadastramento não gerará nenhum tipo de lista de aprovados ou
selecionados. A finalidade será exclusivamente para a constituição de
um cadastro que orientará eventual aproveitamento de voluntários em
programas que integram ou venham a integrar sua grade de programação ou em outras áreas técnicas/administrativas da rede Minas .
4 .3 os cadastrados poderão ser chamados a qualquer momento para a
realização de testes de câmeras, com textos pré-definidos pela comissão
responsável pela seleção, mesmo antes do encerramento deste chamamento público . o chamamento para os testes não é garantia nem assegura ao cadastrado eventual aproveitamento, constituindo-se somente
em complementação para avaliação de suas aptidões .
4 .4 Cada proponente poderá ser testado para mais de uma área .
4.5 O teste consistirá na avaliação da eloquência e desenvoltura dos
proponentes selecionados pela comissão responsável pela avaliação .
4 .6 Por se tratar de evento com participação voluntária e facultativa,
quaisquer custos ou ônus relacionados ou decorrentes da participação
dos candidatos neste chamamento público serão de responsabilidade e
deverão ser suportados exclusivamente pelos interessados . A Fundação
não se responsabilizará por nenhum custo de deslocamento, alimentação, hospedagem ou qualquer outro tipo de gasto ou despesas decorrentes deste procedimento de cadastramento .
4 .7 os pré-selecionados para participação nos testes serão contatados e
convidados por contato telefônico, endereços eletrônicos ou através das
redes sociais informadas no cadastro .
4 .8 Na hipótese do proponente vir a ser convidado para a participação nos testes, tal fato não poderá ser por ele utilizado ou divulgado
como mecanismo de promoção pessoal, sob pena de seu imediato
descadastramento .
4 .9 Para a participação no teste, o proponente terá que assinar um
Termo de Autorização de uso de Imagem/Som de voz .
5 DISPoSIÇÕES FINAIS
5 .1 A Fundação Tv Minas Cultural e Educativa reserva para si o direito
de modificar, alterar e/ou cancelar qualquer item do presente Edital e a
dar divulgação ao mesmo da maneira que julgar conveniente .
5 .2 A prestação do serviço voluntário será formalizada por meio de
termo de adesão a ser celebrado entre Fundação Tv Minas Cultural e
Educativa e o voluntário, o qual deverá prever:
I - as atribuições, os deveres e as proibições inerentes ao serviço
voluntário;
II - os dias e horários da prestação de serviço voluntário, combinados
entre as partes;
III - a assinatura do voluntário e do responsável pela supervisão;
IV- a vigência do termo de adesão para prestação de serviço
voluntário .
5 .3 o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação
de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
5 .4 A prestação de serviço voluntário é incompatível com o exercício
da advocacia e com a realização de estágio em escritório ou sociedade
de advogados .
5 .5 o voluntário é responsável por todos os atos que praticar na prestação do serviço voluntário, respondendo civil e penalmente pelo exercício irregular de suas atribuições .
5 .6 Em hipótese alguma a Fundação Tv Minas Cultural e Educativa
será responsabilizada pelas atividades voluntárias .
5 .7 o voluntário somente poderá exercer as atividades e uso de equipamentos com supervisão e na Sede da Instituição .
5 .8 o presente evento será regido e interpretado pelas leis brasileiras,
ficando eleito o Foro Central de Belo Horizonte, para dirimir eventuais
dúvidas oriundas do presente, com renúncia da qualquer outro, por mais
privilégio que venha ter .
Belo Horizonte, 10 de novembro de 2021
Sérgio rodrigo reis
Presidente
Fundação Tv Minas Cultural e Educativa

ANExo 1
FuNDAÇÃo Tv MINAS CuLTurAL E EDuCATIvA
FICHA DE INSCrIÇÃo
*CAMPoS oBrIGATÓrIoS
DADoS PESSoAIS
NoME CoMPLETo (ou SoCIAL)*:
CPF*:
ENDErEÇo:
E-MAIL*:
TELEFoNE
CELuLAr
(SoMENTE
NÚMEro
DDD+TELEFoNE)*:
TELEFoNE FIxo (SoMENTE NÚMEro DDD+TELEFoNE):
FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE / DEMAIS REDES
SoCIAIS ExISTENTES (INForMAr No MÍNIMo uMA
rEDE SoCIAL ATIvA)*:
SoBrE o ProPoNENTE
NoME ArTÍSTICo (SE ExISTIr ou ProPoSTo)*:
PAÍS DE orIGEM*:
NATurALIDADE*:
ESTADo DE orIGEM*:
CIDADE DE orIGEM*:
SoBrE SuA ExPErIÊNCIA
*voCÊ Já TEvE ALGuMA ExPErIÊNCIA EM vÍDEoS (Tv,
MÍDIAS DIGITAIS, Tv ABErTA ou FECHADA E/ou ouTrAS
PLATAForMAS ExISTENTES)*:
____ SIM ______ NÃo
EM CASo AFIrMATIvo, Por FAvor DESCrEvA SuA
ExPErIÊNCIA:
Nº Do SATED ou rEGISTro (INForMAr APENAS o Nº DE
rEGISTro)*:
CErTIFICADoS (INForMAr APENAS INSTITuIÇÃo, LoCAL E
DATA DE CoNCLuSÃo Do(S) CurSo(S))*:
SITE, LINKS DE FoToS, vÍDEoS E/ou áuDIoS ExISTENTES
EM INTErNET (SEPArADoS Por vÍrGuLA)*:
o PorQuÊ DESEJA ESTAr NESTE SErvIÇo voLuNTárIo?*:
44 cm -10 1554584 - 1
AvISo DE rETIFICAÇÃo EDITAL PrEGÃo
ELETrÔNICo 1261561 005/2021
A Fundação TV Minas Cultural e Educativa torna pública a retificação
do Edital de Pregão Eletrônico 1261561 005/2021, para contrataçãode
serviços especializados para aelaboração deprocessos para aobtenção
de autorização e licenciamento junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores Federais dos serviços de radiodifusão, para a transmissão e
retransmissão de sinais de Tv em Tecnologia Digital, em virtude da
adequação da especificação do objeto. Sessão do Pregão: 25/11/2021,
às 08:30 horas no site www .compras .mg .gov .br . Edital disponível no
mesmo site . BH, 10/11/2021 .
3 cm -10 1554597 - 1
ExTrATo Do QuArTo TErMo ADITIvo Ao TPru Nº 05/2020
Quarto Aditivo ao Termo de Permissão remunerada de uso, celebrado entre a Fundação Tv Minas Cultural e Educativa e a rGTECH
SoLuÇÕES TECNoLoGICAS LTDA . objeto: alteração da cláusula
sexta em razão da substituição do índice de reajuste anual acumulado
do valor da TPru, deixando de ser o IGP-M/FGv e passando a ser
o IPCA . Assinatura: 03/11/2021 . Assinam: Edson Siquara de Souza e
Geraldo Sérgio Peixoto Fortes .
2 cm -10 1554183 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE
DESENvoLvimENto EcoNômico
JuLGAMENTo DE rECurSo E CoNvoCAÇÃo
Edital de Concorrência nº 001/2021. Processo de Compra nº 03/2021
- SEI nº 1220 .01 .0002778/2020-14 . o Presidente e os Membros Titulares da Comissão Especial de Licitação, no uso de suas atribuições
e à vista do rELATÓrIo DE ANáLISE DoS rECurSoS – FASE
DE ProPoSTA TÉCNICA, acostado ao processo em epígrafe, resolve
negar provimento ao recurso interposto pelo CoNSÓrCIo TEMIS &
NEMUS, mantendo-o desclassificado, resolve dar provimento parcial
ao recurso interposto pela empresa TETrA MAIS CoNSuLTorIA
LTDA, mantendo-a desclassificada. Diante disso, a Comissão, com
base no §3º, do Art . 48 da Lei Federal nº 8 .666/93, concede prazo de 08
(oito) dias úteis, às referidas licitantes para apresentação de nova documentação escoimada das causas que ensejaram suas desclassificações,
que deverá ser entregue em envelope lacrado, identificado e sigiloso,
na forma prevista no Edital, no Protocolo do Prédio Gerais - rodovia
Papa João Paulo II, 4001, 8º andar do Edifício Gerais, Cidade Administrativa, Serra verde, CEP 31630-901, Belo Horizonte/MG, sendo
que a sessão para abertura dos envelopes recebidos, será realizada dia
25/11/2021, às 10:00 horas .
4 cm -10 1554467 - 1
AvISo DE LICITAÇÃo
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, torna público
para conhecimento dos interessados, que se fará realizar licitação na
modalidade: Pregão Eletrônico, referente a Prestação de serviços técnicos especializados de produção de conteúdo, soluções educacionais e
objetos de aprendizagem para cursos EAD sem tutoria (auto instrucional), a serem disponibilizados para o Ambiente virtual de Aprendizagem (AvA) Moodle, sob a forma de entrega parcelada, por meio do Processo de Compras nº 024/2021 – Pregão Eletrônico nº 002/2021, para o
dia: 26/11/2021, às 10hs . Local: rod . Papa João Paulo II, nº 4 .001, Ed .
Gerais, 8º andar – Serra verde – Belo Horizonte – MG . A sessão de lances ocorrerá no site: www .compras .mg .gov .br, no qual os interessados
poderão retirar o presente Edital .
Belo Horizonte, 10 de novembro de 2021 .
Guilherme Augusto Duarte de Faria - Secretário
de Estado Adjunto/SEDE – MG .
4 cm -10 1554443 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG
ExTrATo DE ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA
ACorDo CAPES/FAPEMIG
ProCESSo Nº 23038 .006528/2021-01
Acordo de Cooperação Técnica, que celebram a CoorDENAÇÃo
DE APErFEIÇoAMENTo DE PESSoAL DE NÍvEL SuPErIor CAPES e a FuNDAÇÃo DE AMPAro À PESQuISA Do ESTADo
DE MINAS GErAIS - FAPEMIG, com o objetivo da cooperação
técnica e científica. Objeto: cooperação acadêmico-científica entre
a CAPES e a FAPEMIG, visando promover a formação de recursos
humanos altamente qualificados para desenvolver os Programas de
Pós-Graduação stricto sensu, pertencentes aos estados da região Semiárida e vinculados à IES dos estados descritos no item 3 .2 do Edital nº
04/2021 - Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) Apoio ao Desenvolvimento da Região Semiárida Brasileira. A vigência:
48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de sua publicação .
Processo nº 23038 .006528/2021-01 . Data da Assinatura 03/11/2021 .
Assina pela CAPES: Presidente CLáuDIA MANSANI QuEDA DE
ToLEDo, e pela FAPEMIG: Presidente PAuLo SÉrGIo LACErDA
BEIrÃo .
4 cm -10 1554575 - 1

quinta-feira, 11 de novembro de 2021 – 27

ExTrATo DE TErMo DE ouTorGA
che ; apq-01716-21 ; a eleição de diretores escolares na meta 19 do
plano nacional de educação (2014 – 2024) e os dilemas de sua implementação frente à gestão democrática da escola ; josé márcio silva barbosa ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1
, 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 12 meses ;
universidade do estado de minas gerais ; r$ 9 .935,40 ; tec ; apq02050-21 ; modelagem, controle e verificação experimental de sistemas
hvdc baseados em conversores multinível modulares ; pedro gomes
barbosa ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1
, 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 36 meses ;
universidade federal de juiz de fora ; r$ 58 .900,06 ; tec ; apq-01578-21
; estimação de fasores harmônicos para pmus ; leandro rodrigues manso
silva ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1
, 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 36 meses ;
universidade federal de juiz de fora ; r$ 29 .102,50 ; cbb ; apq-01789-21
; teste in vitro de uma nova molécula denominada kdy23 com potencial
atividade antitumoral em células de glioblastoma . ; joão eustáquio antunes ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001
449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 36 meses ; universidade federal de juiz de fora ; r$ 39 .984,00 ; cds ; apq-03011-21 ;
resposta cardiovascular e autonômica após uma única sessão de exercícios resistidos com restrição de fluxo sanguíneo em idosos hipertensos.
; andréia cristiane carrenho queiroz ; 2071 19 571 001 4009 0001
335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19
571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042
0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da
publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de juiz de fora ;
r$ 38 .867,24 ; csa ; apq-02007-21 ; análise regional dos efeitos econômicos do setor de tecnologia de informação e comunicação (tic): um
estudo para o brasil ; rosa livia gonçalves montenegro ; 2071 19 571
001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0
10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1
; início a partir da publicação ; duração 36 meses ; universidade federal
de juiz de fora ; r$ 36 .157,20 ; tec ; apq-02339-21 ; avaliação das propriedades termodinâmicas de pós de mucilagem de ora-pro-nobis
(pereskia aculeata miller) obtidos por diferentes métodos de secagem ;
bruna de souza nascimento ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10
1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ;
duração 24 meses ; universidade federal de lavras ; r$ 21 .730,00 ; cvz
; apq-02146-21 ; mitigação de resíduos hormonais em cursos d’água:
uso de nanopartículas na inversão sexual de tilápias do nilo (oreochromis niloticus) ; renan rosa paulino ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043
0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1
, 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 36 meses ; universidade federal de lavras ; r$ 33 .165,00
; tec ; apq-02333-21 ; modelagem em cadeias de suprimento de sangue
; lásara fabrícia rodrigues ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1
, 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ;
duração 36 meses ; universidade federal de minas gerais ; r$ 32 .853,68
; cra ; apq-01565-21 ; potencial de fotobiorreator no tratamento de
efluentes da produção animal e na geração de biomassa” ; alyson rogério ribeiro ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571
001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0
10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 36
meses ; universidade federal de minas gerais ; r$ 39 .903,53 ; cex ; apq02337-21 ; relate: representações latentes eficazes para redes incompletas ; fabrício murai ferreira ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10
1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ;
duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; r$ 36 .196,24
; tec ; apq-02043-21 ; proposta de desenvolvimento de módulos semicondutores híbridos para sistemas fotovoltaicos e acionamentos elétricos ; tomás perpetuo corrêa ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10
1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ;
duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; r$ 34 .100,00
; tec ; apq-00249-21 ; avaliação de risco de incêndios em sítios históricos mineiros: ouro preto ; paulo gustavo von krüger ; 2071 19 571 001
4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1
, 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início
a partir da publicação ; duração 18 meses ; universidade federal de
minas gerais ; r$ 41 .598,00 ; cex ; apq-01834-21 ; modelos e algoritmos de inteligência artificial para o enfrentamento do sars-cov-2 e
outros patógenos ; raquel cardoso de melo minardi ; 2071 19 571 001
4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1
, 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início
a partir da publicação ; duração 36 meses ; universidade federal de
minas gerais ; r$ 42 .362,50 ; cds ; apq-02444-21 ; efeito da suplementação de leucina sobre o estado nutricional, massa magra, força, funcionalidade e marcadores biológicos de pacientes em lista de espera para
transplante hepático ; maria isabel toulson davisson correia ; 2071 19
571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039
0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1
; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal
de minas gerais ; R$ 68.038,09 ; che ; apq-01956-21 ; figuras do futuro
e acontecimento jornalístico em narrativas midiáticas: temporalidades
em tensão ; bruno souza leal ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10
1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ;
duração 36 meses ; universidade federal de minas gerais ; r$ 12 .219,68
; che ; apq-01715-21 ; as influências socioeconômicas no exame nacional do ensino médio ; esdras viggiano de souza ; 2071 19 571 001 4009
0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001
445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a
partir da publicação ; duração 36 meses ; universidade federal do triângulo mineiro ; r$ 8 .480,00 ; cbb ; apq-01758-21 ; triagem virtual, seleção e teste de toxicidade de potenciais inibidores da n-miristoiltransferase (nmt) de leishmania chagasi ; nilson nicolau junior ; 2071 19 571
001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0
10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1
; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal
de uberlândia ; r$ 38 .779,50 ; che ; apq-02287-21 ; percepção subjetiva
de passagem de tempo de palavras com conteúdo emocional ; leonardo
gomes bernardino ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001
332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19
571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 12 meses ; universidade federal de uberlândia ; r$ 7 .476,56 ; csa ;
apq-01757-21 ; impactos da pandemia da covid-19 na gestão do agronegócio ; sérgio lemos duarte ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0
10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1
, 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 36 meses ; universidade federal de uberlândia ; r$
21 .137,00 ; tec ; apq-01589-21 ; investigação experimental do fenômeno de transição laminar-turbulenta em asa reta (2d) e enflechada ;
odenir de almeida ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001
332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19
571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 36 meses ; universidade federal de uberlândia ; r$ 53 .626,62 ; cag
; apq-03029-21 ; impacto de agroquímicos sobre a microbiota intestinal
de abelhas sem ferrão e isolamento da microbiota associada ; cynthia
canedo da silva ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19
571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 332042
0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 20

meses ; universidade federal de viçosa ; r$ 57 .039,98 ; cvz ; apq01527-21 ; ensilabilidade de gramíneas forrageiras tropicais e uso de
enzimas fibrolíticas na ensilagem de milho e de capim-zuri ; karina guimarães ribeiro ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19
571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 332042
0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 36
meses ; universidade federal de viçosa ; r$ 55 .013,46 ; cds ; apq02263-21 ; efeitos de diferentes configurações de treinamento de força
sobre indicadores de saúde e qualidade de vida de pessoas com lesão
medular ; osvaldo costa moreira ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043
0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1
, 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de viçosa ; r$ 31 .906,00
; csa ; apq-01528-21 ; número de leitos hospitalares: uma análise da
dependência espacial em minas gerais ; vasconcelos reis wakim ; 2071
19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001
339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19
571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039
0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 12 meses ; universidade
federal dos vales do jequitinhonha e mucuri ; r$ 24 .446,00 ; tec ; apq00717-21 ; desenvolvimento de biossorvente comercial a partir de lodo
anaeróbio granular para emprego na remoção de metais de águas residuárias contaminadas ; renata piacentini rodriguez ; 2071 19 571 001
4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1
, 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início
a partir da publicação ; duração 36 meses ; universidade federal de alfenas ; R$ 51.480,00 ; cra ; apq-00267-21 ; influência de variáveis locais
e de paisagem na assembléia de epífitas vasculares em áreas com baixa
e média cobertura florestal ; flavio nunes ramos ; 2071 19 571 001 4009
0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001
445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a
partir da publicação ; duração 36 meses ; universidade federal de alfenas ; r$ 78 .720,00 ; tec ; apq-01540-21 ; utilização da simulação baseada em agentes (sba) combinada a simulação a eventos discretos (sed)
para o sequenciamento da produção de sistemas job shop flexíveis ; alexandre ferreira de pinho ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 ,
2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ;
duração 36 meses ; universidade federal de itajubá ; r$ 36 .623,00 ; tec
; apq-01559-21 ; valorização de resíduo do processamento da cana-deaçúcar pela utilização da hemicelulose para a produção integrada de
bioetanol no contexto de biorrefinaria por diferentes abordagens ; thais
suzane milessi esteves ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 ,
2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ;
duração 36 meses ; universidade federal de itajubá ; r$ 21 .528,60 ; csa
; apq-02981-21 ; uma cartografia social nas comunidades limítrofes da
terra indígena xakriabá no norte de minas gerais ; cassio alexandre da
silva ; 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001
4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1
, 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009
0001 449039 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ;
universidade estadual de montes claros ; r$ 47 .390,00 ; cag ; apq01726-21 ; controle do amadurecimento de variedades de banana com
metilciclopropeno – 1- mcp ; ariane castricini ; 2071 19 571 001 4009
0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001
445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a
partir da publicação ; duração 24 meses ; empresa de pesquisa agropecuária de minas gerais ; r$ 40 .452,00 ; che ; apq-02220-21 ; educação
profissional e tecnológica em perspectivas: os sujeitos, seus discursos e
representações ; adilson ribeiro de oliveira ; 2071 19 571 001 4009
0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071
19 571 001 4009 0001 332042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001
445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 ; início a
partir da publicação ; duração 18 meses ; instituto federal de educação,
ciência e tecnologia de minas gerais ; R$ 66.269,20 ;
48 cm -10 1554619 - 1

iNStituto DE DESENvoLvimENto
Do NortE E NorDEStE DE
miNAS GErAiS - iDENE
ExTrATo Do CoNTrATo DE PrESTAÇÃo
DE SErvIÇoS Nº 9296242
Celebrado entre o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - IDENE e a empresa Certisign Certificadora Digital
S/A. Objeto: Contratação de serviços de certificação digital para pessoa física e/ou jurídica na cadeia da receita Federal do Brasil (rFB)
por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme especificações, exigências
e quantidades estabelecidasno Termo de Referência, anexo do Edital
doPregão Eletrônico para registro de Preços nº 62/2021 . valor total
do contrato: r$ 1 .370,00 (hum mil trezentos e setenta reais) . Dotação
Orçamentária: 2421.04.122.705.2500.0001 3390 0.71.1. Vigência: 12
(doze) meses a partir da publicação . Assinam: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva pelo IDENE e roni de oliveira Franco e Pedro Luiz
Cesar G . Bezerra, pela empresa, respectivamente .
4 cm -10 1554261 - 1

AGêNciA DE DESENvoLvimENto
DA rEGiÃo mEtroPoLitANA
Do vALE Do AÇo - ArmvA
EDITAL DE CoNvoCAÇÃo Nº 004/2021
1ª reunião Conjunta da Assembleia Metropolitana da rMvA e do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano
o Presidente da Assembleia Metropolitanada região Metropolitana
do vale do Aço - ArMvA, e o Presidente do Conselho Deliberativo
de Desenvolvimento Metropolitanono uso de suas atribuições legais e
regulamentares, CoNvoCAM os membros da Assembleia Metropolitana e do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano,
e torna público a todos os interessados que serárealizada1ª reunião
Conjunta da Assembleia Metropolitana da rMvA e do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, a serrealizadana modalidade semipresencial, na sede da Agência de Desenvolvimento da
região Metropolitana do vale do Aço, Av . Zita Soares de oliveira, 212,
3º andar, Centro, Ipatinga, e por meio do linkreunião Assembléia,dia
19de novembrode 2021, às 13h30min, em primeira convocação, com
presença, no mínimo, de 1/3 de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número de membros, a ser iniciada 15 minutos após
a primeira convocação, conforme o regimento Interno da Assembleia
Metropolitana . A reunião terá a seguinte pauta: 1 - Abertura; 2 - Informes Gerais; 3 - Pauta: 3 .1 . Debate e deliberação sobre Integração do
Transporte Público Coletivo; 3 .2 . Contorno de Timóteo; 3 .3 . Aeroporto
Regional; 3.4. Conferência Metropolitana; 4 - Encerramento.
BruNo CAMPoS MorATo
Presidente da Assembleia Metropolitana da
região Metropolitana do vale do Aço
rÔMuLo CAMPoS BrAGA
Presidentedo Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano
7 cm -10 1554442 - 1
ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9299432/2021 DE SErvIÇo
firmado entre a ARMVA e o(s) fornecedor(es) 57.142.978/0001-05
- BrASoFTWArE INForMATICA LTDA, Processo de compra nº 2461022 000027/2021, registro de preços não realizado no
SIrP . objeto: Licenciamento de softwares . valor total: r$ 8 .176,00 .
Vigência: 12 meses, de 11/11/2021 a 10/11/2022. Dotação(oes)
orçamentária(s) nº: 2461 .15 .127 .064 .4345 .0001 .339040 .02 .0 .60 .1 .
Assinatura: 10/11/2021 . Signatários: pela contratada Walter Ferreira da
Silva Junior, pela contratante João Luiz Teixeira Andrade .
2 cm -10 1554226 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202111102327180127.

Publicação Aviso Retificação de Edital (37845461)

SEI 2210.01.0000204/2021-30 / pg. 200

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.30.11.2020.

Processo SEI nº 2210.01.0000204/2021-30

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561 005/2021
PROCESSO DE COMPRA Nº 1261561 000005/2021
RETIFICADO
Regime de Execução Indireta: Empreitada por preço global - Prestação de
Serviços (sem dedicação exclusiva de mão de obra)
Critério de Julgamento: Menor preço
Modo de disputa: Aberto e Fechado
Licitação com participação ampla (sem reserva de lotes para ME e EPP)

Objeto: Contratação de serviços especializados para a elaboração
de processos para a obtenção de autorização e licenciamento junto aos
órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de radiodifusão,
para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia Digital.
EDITAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PREÂMBULO
DO OBJETO
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
DO CREDENCIAMENTO
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
DA PROVA DE CONCEITO
DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
DOS RECURSOS
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
DA CONTRATAÇÃO
DA SUBCONTRATAÇÃO
DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
DO PAGAMENTO
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXO DE EDITAL I - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
PADRÃO - Edital
Edital
Pregão
2ª Retificação
de Serviço
PE
TVMINAS/COMPRAS
1261561 005/2021 (37845882)
E CONTRATOSSEI
37804916
2210.01.0000204/2021-30
SEI 2210.01.0000204/2021-30
/ pg. 201
/ pg. 1

SERVIÇOS
ANEXO DE EDITAL III - MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO DE EDITAL IV - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO DE EDITAL V - RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS
1.

PREÂMBULO

A FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA torna pública a realização de
licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço, no modo de disputa
aberto e fechado, em sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br,
visando a contratação de serviços, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de
Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e
do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de
31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, nº 46.559, de 16 de julho de 2014, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº.
47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, nº. 47.747,
de 7 de novembro de 2019, pela Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro de
2018, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003
e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n.º 9.447,
de 15 de dezembro de 2015, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º
9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se subsidiariamente,a Lei Federal n° 8.666,
de 21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos,
que dele constituem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.
1.1.
O pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados
na Portaria TV Minas nº 08/2021, de 08/07/2021 publicada em 10/07/2021.
1.1.1.
A sessão de pregão terá início no dia 25 de novembro de 2021,
às 08:30 horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa
forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.2.
A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
2.

OBJETO

2.1.
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços
especializados para a elaboração de processos para a obtenção de autorização e
licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de
radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia
Digital, conforme especiﬁcações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de
acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.
2.2.
Em caso de divergência entre as especiﬁcações do objeto descritas no
Portal de Compras e as especiﬁcações técnicas constantes no Anexo I - Termo de
Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
3.
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
3.1.
O s pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações
referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três)
dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, no site http://www.compras.mg.gov.br/.
3.1.1.
Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema oﬁcial do
Estado
de
Minas
Gerais,
alternativamente,
via
e-mail
licitacao@redeminas.mg.gov.br, observados o prazo previsto no item 3.1.
3.1.2.
É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro de
impugnação informar à FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA a
indisponibilidade do sistema.
3.2.
O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser feito
por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo próprio
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(acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).
3.2.1.
Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os
interessados deverão se identiﬁcar (CNPJ, Razão Social e nome do representante
que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e email).
3.2.2.
Podem ser inseridos arquivos
documentações pertinentes as solicitações.

anexos

com

informações

e

3.2.3.
Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais
alteradas, ﬁcando o pedido registrado com número de entrada, tipo
(esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.
3.2.4.
A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de
impugnação também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá um
e-mail de notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para “concluída”.
3.3.
O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da
data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
3.4.
Acolhida a impugnação, será deﬁnida e publicada nova data para a
realização do certame.
3.5.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.
3.5.1.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitação.
3.6.
As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a
este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.7.
Qualquer modiﬁcação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
3.8.
As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas
serão arquivadas pela autoridade competente.
3.9.
A não impugnação do edital, na forma e tempo deﬁnidos, acarreta a
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
3.10.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do
início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e
expiram os prazos em dia de expediente na Administração.
4.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular
nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução
SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de Fornecedores –
CAGEF.
4.2.
É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
4.3.
Para ﬁns do disposto neste edital, o enquadramento dos beneﬁciários
indicados no caput do art. 3º do Decreto nº 47.437, de 26 de junho de 2018 se dará
da seguinte forma:
4.3.1.
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme deﬁnido nos
incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de
2006;
4.3.2.
agricultor familiar, conforme deﬁnido na Lei Federal nº 11.326, de 24
de julho de 2006;
4.3.3.
produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº
8.212, de 24 de julho de 1991;
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4.3.4.
microempreendedor individual, conforme deﬁnido no § 1º do art. 18A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.3.5.
sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

4.4.

4.4.1.
Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
4.4.2.
Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;
4.4.3.
Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou
impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no
art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.4.
Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas
Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002;
4.4.5.
Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.6.
Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou
que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29,
IX, ambos da Constituição da República;
4.4.7.
Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.8.

Empresas reunidas em consórcio.

4.5.
A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
4.6.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.6.1.
que cumpre os requisitos para a habilitação deﬁnidos no Edital e que
a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.6.1.1.
Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que, para
fins de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que trata a Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo 15 da Lei
Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui restrição no
(s) documento (s) de regularidade ﬁscal, com o compromisso de que irá
promover a sua regularização caso venha a formular o lance vencedor,
cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação, conforme
determina o inciso XIII do art. 9º da Lei Estadual nº 14.167/2002.
4.6.2.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.7.
Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá anexar,
juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes declarações
constantes do Anexo III do Edital:
4.7.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
4.7.2.

que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;

4.7.3.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.7.4.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do
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art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
5.

DO CREDENCIAMENTO

5.1.
Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-se,
nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução
SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.
5.1.1.
Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante
para atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma
senha eletrônica de acesso.
5.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.3.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.3.1.
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
5.4.
O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de
inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação
efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.4.1.
O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas
em seu nome, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras as propostas e os lances
efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do representante
do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de
penalidades.
5.5.
Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.
5.6.
O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que
desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437, de
2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de
2016 deverá comprovar a condição de beneﬁciário no momento do seu
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro
Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao
cadastramento da proposta comercial.
5.6.1.
Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneﬁciário
até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios
listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
6.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação
6.1.1.
Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação de
habilitação deverão ser anexados no sistema, por upload, separadamente em
campos próprios.
6.1.1.1.
Os arquivos referentes à proposta comercial e os documentos
de habilitação deverão, preferencialmente, ser assinados eletronicamente.
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6.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o Portal de
Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas Gerais, de
acesso
gratuito,
disponível
em:
http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dúvidas com relação à
utilização do Portal de Assinaturas Digital podem ser encaminhadas
para o e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realização
da assinatura digital importará na aceitação de todos os termos e
condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo
como válida a assinatura eletrônica, tendo como consequência a
responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das
informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil,
penal e administrativa.
6.1.2.
As orientações para cadastro de proposta e envio dos documentos
de habilitação encontram-se detalhadas no Manual Pregão Eletrônico - Decreto nº
48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.
6.2.
O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do Certiﬁcado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF, cuja consulta
é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio no sistema a opção
por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo necessário o envio dos
documentos que estiverem vigentes.
6.4.
Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão ser
anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade ﬁscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.
6.6.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
6.7.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
6.8.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiﬁcação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.9.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classiﬁcado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.10.
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus
anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.

7.1.
O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o upload sua proposta
comercial, conforme modelo constante no Anexo II - Proposta Comercial.
7.1.1.

Valor unitário e total do item;

7.1.2.
Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial contendo
especiﬁcações do objeto, bem como outras informações pertinentes presentes
no Anexo I - Termo de Referência;
7.1.3.
O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a
cada lote.
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7.2.
Todas as especiﬁcações do objeto contidas na proposta vinculam a
CONTRATADA.
7.3.
Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, ﬁnanceiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais
ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
7.3.1.
Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários dos itens envolvidos em cada lote do presente
certame.
7.3.2.
Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda
corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7.4.
Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar
na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os valores com e sem
ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.
7.4.1.
Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas,
pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço
resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº
3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº
4.670, de 5 de junho de 2014.
7.4.2.
A classiﬁcação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos
preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a partir dos
preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
7.4.3.
Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão
suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.4.1 e 7.4.2.
7.4.4.
O disposto nos subitens 7.4.1 e 7.4.2 não se aplica aos contribuintes
mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
7.4.5.
Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.4.4 deverão
anexar às suas propostas comerciais a ﬁcha de inscrição estadual, na qual
conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,
consultar
a
opção
por
este
regime
através
do
site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
7.4.6.
O fornecedor mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor, deverá
enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a negociação, sua
proposta comercial assinada e atualizada com os valores ﬁnais ofertados durante
a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da
dedução do ICMS, o preço com ICMS.
DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.

8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.
O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, preservado o sigilo do
licitante, desclassiﬁcando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1.
A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia,
e não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a
Administração da veriﬁcação de sua conformidade com todas as especiﬁcações
contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da
proposta do licitante detentor do menor preço para cada lote.
8.2.2.
A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3.
A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classiﬁcadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8.3.1.

Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em
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tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem
como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a
identificação do fornecedor.
8.3.2.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.4.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.4.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

8.5.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.6.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual
de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.7.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.8.
A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente determinado, de até
dez minutos, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
8.9.
Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance
ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.9.1.
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições deﬁnidas acima,
poderão os licitantes dos melhores lances, na ordem de classiﬁcação, até o
máximo de três, oferecer um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que
será sigiloso até o encerramento do prazo.
8.10.
Após o término dos prazos estabelecidos acima, o sistema ordenará os
lances conforme sua vantajosidade.
8.10.1.
Na ausência de lance ﬁnal e fechado classiﬁcado na forma
estabelecida nos subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para
que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classiﬁcação,
possam ofertar um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
8.11.
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justiﬁcadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classiﬁcado na etapa de
lance fechado atenda às exigências de habilitação.
8.12.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.13.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identiﬁcação do
licitante.
8.14.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.15.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.16.
proposta.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua

8.17.

Do empate ficto

8.17.1.
Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, será efetivada a veriﬁcação junto ao CAGEF do porte da entidade
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empresarial. O sistema identiﬁcará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classiﬁcadas, para o ﬁm de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº
47.437/2018.
8.17.2.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
8.17.2.1. A melhor classiﬁcada nos termos do item anterior terá o direito
de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.
8.17.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classiﬁcada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classiﬁcação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
8.17.3.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
Do empate real

8.18.

8.18.1.
Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances ﬁnais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
8.18.2.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços prestados:
8.18.2.1.

no país;

8.18.2.2.

por empresas brasileiras;

8.18.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País;
8.18.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
8.18.3.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
8.19.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.19.1.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.19.2.
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classiﬁcado que, no prazo
de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
8.20.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8.21.
8.21.1.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, apurado de
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acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.
8.21.2.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classiﬁcada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao valor estimado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26
do Decreto n.º 48.012/2020.
8.21.2.1. Será desclassiﬁcada a proposta ou o lance vencedor, para
todos os ﬁns aqui dispostos, que não atender às exigências ﬁxadas neste
Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentar
preços manifestamente inexequíveis.
8.21.2.2. Considera-se inexequível a proposta que a presente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
8.21.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3°
do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
8.21.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço ﬁnal inferior a 30%
(trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item,
e a inexequibilidade da proposta não for ﬂagrante e evidente pela
análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassiﬁcação, será obrigatória a realização de diligências para aferir
a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.21.3.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.21.4.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata;
8.21.5.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.21.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de ﬁndo
o prazo.
8.21.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, bem
como as planilhas de custo readequadas com o valor ﬁnal ofertado,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.21.6.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
8.21.7.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.21.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que
seja obtido preço melhor.
8.21.8.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
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8.21.9.
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassiﬁcação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço global
nem dos unitários.
9.

DA PROVA DE CONCEITO

9.1.

Não haverá prova de conceito no presente certame.

10.

DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

10.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b) CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível
pelo
site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
c) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União TCU,
acessível
pelo
site: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=1660:3:::NO:3,4,6::&cs=3ARV2d7VEYmAXKELG1DdyOyewcOs;
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da União, conforme recomendação
do TCU (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário), acessível pelo
site: http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?
ordenarPor=nome&direcao=asc;
e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme
recomendação do TCU (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário), acessível
pelo site: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
10.1.1.
Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas das alíneas “c”, “d” e “e” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU, acessível pelo site: https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
10.1.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.2.2. A tentativa de burlar será veriﬁcada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua inabilitação.
10.1.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.4.
No caso de inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
10.2.

Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
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será veriﬁcada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade ﬁscal e trabalhista, à qualiﬁcação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº 47.524/2018.
10.2.1.
O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;
10.2.2.
É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a
respectiva documentação atualizada.
10.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam entre a
data de envio da documentação concomitante ao cadastro da proposta e o
momento da veriﬁcação da habilitação, deverá ser solicitado pelo pregoeiro
ao licitante o envio da documentação atualizada, por meio de documentação
complementar via sistema.
10.2.3.
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oﬁciais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.
10.3.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.4.
A apresentação de documentos físicos originais somente será exigida se
houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
10.5.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6.
Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para ﬁns de
habilitação.
10.7.

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.7.1.
Documento de identiﬁcação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II- Proposta
Comercial e das declarações constantes no Anexo III - Modelos de Declarações.
10.7.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração
Pública.
10.7.2.
individual;

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário

10.7.3.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de
ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
10.7.4.
Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova
da diretoria em exercício;
10.7.5.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País.
10.7.6.
Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
10.7.7.
Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público ou
particular, ou outro documento indicativo dos propósitos de associação entre os
proponentes, em se tratando de consórcio instituído para o ﬁm especíﬁco de
PADRÃO - Edital
Edital
Pregão
2ª Retificação
de ServiçoPE
TVMINAS/COMPRAS
1261561 005/2021 (37845882)
E CONTRATOSSEI
37804916
2210.01.0000204/2021-30
SEI 2210.01.0000204/2021-30
/ pg. 212
/ pg. 12

participar do certame.
10.7.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
10.8.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.8.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda -CNPJ;
10.8.2.
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
10.8.3.
Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do
licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;
10.8.3.1. A prova de regularidade ﬁscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os
tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados,
bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.
10.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de
débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão
de Débito Tributário – CDT, que poderá ser emitida pelo site:
www.fazenda.mg.gov.br.
10.8.4.
Certiﬁcado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.
10.8.5.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito
de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos
termos do Título VII-Ada Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.8.6.
A comprovação da regularidade ﬁscal e/ou trabalhista deverá ser
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de
débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.8.7.
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de
10.8.8.
declaração do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente,
na forma da lei.
10.9.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.9.1.
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do
domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
10.9.2.
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que deverão ser apresentados por
todos os licitantes independentemente do tipo de empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, comprovando que a licitante
possui boa situação ﬁnanceira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).
10.9.2.1. Serão aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
10.9.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade
Anônima):
10.9.2.1.1.1.Publicadas em Diário Oficial; ou
10.9.2.1.1.2.Publicados em jornal; ou
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10.9.2.1.1.3.Por cópia registrada ou autenticada
Comercial da sede ou domicílio do licitante;

na

Junta

10.9.2.1.2. Sociedades Limitadas (LTDA):
10.9.2.1.2.1.Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro
órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou
10.9.2.1.2.2.Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou do domicílio do licitante;
10.9.2.1.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
Complementar Federal nº 123/06 (Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES NACIONAL”:
10.9.2.1.3.1.Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou do domicílio do licitante;
10.9.2.2. Os documentos exigidos nesse subitem, quando forem
próprios, deverão ser assinados pelo representante legal do licitante e pelo
seu contador ou, quando publicados em Órgão de Imprensa Oficial, deverão
permitir a identiﬁcação do veículo e da data de sua publicação e conter o
nome do contador e o número de seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade.
10.9.3.
As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente
aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, poderão apresentar a ECD para os ﬁns
previstos no item 10.9.2 do edital.
10.9.4.
No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período da existência da sociedade.
10.9.5.
A composição da boa situação ﬁnanceira da empresa será veriﬁcada
por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerandose habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um)
extraídos das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ----------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = ----------------------------------Passivo Circulante
10.9.6.
Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um dos
índices mencionados no item 10.9.5, valor maior ou igual ao valor do índice
previsto no edital, poderá comprovar de forma alternativa, a existência de
patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, até 10% do valor estimado da
contratação.
10.9.6.1. Para ﬁns do cumprimento do item 10.9.6 o valor estimado da
contratação será considerado equivalente ao valor total da proposta do
fornecedor.
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10.10.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.10.1.
Comprovação de aptidão para prestação de serviços compatíveis
com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no
Termo de Referência ANEXO I a este Edital, por meio da apresentação de
atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado,comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao
objeto da presente licitação, vedado o auto atestado, compreendendo os
requisitos abaixo relacionados:
10.10.1.1. Lote 01: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica
da Licitante para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente
apresentadas no Anexo I - Termo de Referência;
10.10.2.

Os atestados deverão conter:

10.10.2.1. Nome empresarial e dados de identiﬁcação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).
10.10.2.2. Local e data de emissão.
10.10.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações.
10.10.2.4. Período da execução da atividade.
10.10.3.
Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item
10.10.1, é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as
características do objeto da licitação.
10.10.3.1. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro,
todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE
e local em que foram executadas as atividades.
10.11.

DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

10.11.1.
Conforme exposto no item 4.4.8 do Edital e item 5 do Anexo I Termo de Referência, neste certame é vedada a participação de empresas
reunidas em consórcio.
10.12.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

10.12.1.
O licitante que possuir o Certiﬁcado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em
vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade
expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo
com a validade em vigor.
10.12.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos
para este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos
do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.
10.12.2.
Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados no
momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal de
C o m p r a s http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a
classificação das propostas.
10.12.2.1. Para ﬁns de habilitação, é facultada ao pregoeiro a veriﬁcação
de informações e o fornecimento de documentos que constem de sítios
eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal,
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao
processo. A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da veriﬁcação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
necessários para verificação, o licitante será inabilitado.
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10.12.3.
Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do
fornecedor.
10.12.3.1. Se o fornecedor ﬁgurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz;
10.12.3.2. Se o fornecedor ﬁgurar como ﬁlial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
10.12.3.3. Na hipótese de ﬁlial, podem ser apresentados documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;
10.12.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o
número do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.
10.12.4.
O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às
punições legais cabíveis.
10.12.5.
Aos beneﬁciários listados no item 4.3 será concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração,
para regularização da documentação ﬁscal e/ou trabalhista, contado a partir da
divulgação da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor
classiﬁcado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto
Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
10.12.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classiﬁcação. Se, na ordem de classiﬁcação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação ﬁscal e trabalhista,
será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.12.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o
beneﬁciário regularizar sua documentação ﬁscal e/ou trabalhista, o
pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote especíﬁco e
registrar no “chat” que todos os presentes ﬁcam, desde logo, intimados a
comparecer
no
dia
e
horário
informados
no
site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em
referência.
DOS RECURSOS

11.

11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização ﬁscal e
trabalhista da licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriﬁcar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se
admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três
dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
11.2.4.

A apresentação de documentos complementares, em caso de
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indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente
identiﬁcados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver,
será efetuada mediante envio para o e-mail licitacao@redeminas.mg.gov.br, e
identiﬁcados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do
processo e lote), observados os prazos previstos no item 11.1.
11.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
12.1.1.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
12.1.2.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.1.3.
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
13.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1.
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na
qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes,
disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
13.2.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.3.
Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o
objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
14.

DA CONTRATAÇÃO

14.1.
Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para ﬁrmar o termo de contrato, conforme
minuta do Anexo IV - Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.1.1.
O instrumento de contratação, e demais atos ﬁrmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -SEI/MG.
14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro,
o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de
Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do
link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você
ainda não está cadastrado".
14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem
encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br

ser

14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o
processo eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho
de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura
eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e
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das informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal
e administrativa.
14.1.2.
O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de
habilitação para ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente.
14.1.3.
Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de
assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificação.
14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação,
o licitante deverá ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das
demais cominações legais, conforme disposto no art. 48, §2º do Decreto
Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.
14.2.
O representante legal do licitante que tiver apresentado
vencedora deverá ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
da comunicação, que se dará através do sistema do Portal de
http://www.compras.mg.gov.br/#.

a proposta
instrumento
recebimento
Compras -

14.3.
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para ﬁrmar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.
DA SUBCONTRATAÇÃO

15.

15.1.
É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado.
16.

DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO

16.1.
certame.

Não haverá exigência de garantia ﬁnanceira da execução para o presente

DO PAGAMENTO

17.

17.1.
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneﬁciário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
deﬁnitivo, com base nos documentos ﬁscais devidamente conferidos e aprovados
pela CONTRATANTE.
17.1.1.
Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota ﬁscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento
se referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva
comprovação da execução do objeto, se houver.
17.1.2.
A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a veriﬁcação da
validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o
destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e,
mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
17.1.3.
gestor.

O pagamento da Nota Fiscal ﬁca vinculado à prévia conferência pelo

17.1.4.
As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
17.1.5.
Ocorrendo atraso de pagamento por culpa
exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado ﬁnanceiramente, entre as datas do
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vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.
17.2.
A CONTRATADA deve garantir
habilitação previstos no Edital.

a manutenção dos

requisitos

de

17.3.
Eventuais situações de irregularidades ﬁscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao
sancionamento da empresa e rescisão contratual.
17.4.
Demais informações de pagamento estão inseridas no item 10 do Anexo
I - Termo de Referência.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.

18.1.
A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
18.1.1.

Advertência por escrito;

18.1.2.
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s)
lote(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
18.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
18.1.5.
Declaração
Administração Pública;

de inidoneidade para licitar

ou

contratar

com a

18.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
18.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual
nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
18.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.
18.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
18.7.
As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.
18.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
18.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

18.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;
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18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
18.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipiﬁcada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
19.

DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1.
Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
19.2.
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.3.
O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o
Anexo I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da
execução do objeto da contratação.
19.4.
É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
19.5.
O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
19.6.
A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.7.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conﬂitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo
esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.
19.8.
Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente
Edital de Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br.
Eduardo Cesar Silva Gomes
Diretor de Planejamento Gestão e Finanças / TV MINAS e EMC

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 10/11/2021, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37804916 e o código CRC 99B05E79.
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Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 37804916
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.20.09.2020.

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO:

1.

1.1.
O presente termo de referência tem por objeto a contratação de serviços
especializados para a elaboração de processos para a obtenção de autorização e
licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de
radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia
Digital, conforme especiﬁcações, exigências e quantidades estabelecidas neste
documento.
CÓDIGO DO
LOTE ITEM
ITEM NO
QUANTIDADE
SIAD
1

1

SUBITEM
1.1
1.2
1.3
1.4

107328

UNIDADE DE
AQUISIÇÃO (OU
UNIDADE DE
MEDIDA)

DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS

UN

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO
DE PROCESSO DE OBTENÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO E OUTORGAS PARA SINAIS DE
TV DIGITAL

1

DESCRIÇÃO ITENS QUE COMPÕE O SERVIÇO
Estudo de Viabilidade e dimensionamento do sistema
Elaboração do projeto técnico conforme sistema dimensionado
Relatório de Conformidade (RNI)
Licenciamento das estações

QUANTIDADE
DE LOCALIDADES
600

1.2.
O contrato será celebrado nas quantidades apresentadas na tabela
acima, sob demanda, salientando-se que se trata de um contrato estimativo, que não
obriga a sua execução total.
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.3.
1.3.1.

A prestação de serviço compreende:
a) A contratação de serviços técnicos proﬁssionais especializados a
serem executados por proﬁssional(ais) de formação apta, conforme
regulamentação do CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, com o objetivo de viabilizar, obter autorização de uso de
radiofrequência, aprovar estudos e licenciar canais outorgados para o
Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens em tecnologia Digital,
sejam estas por estações retransmissoras, estações auxiliares, MFN,
SFN ou pela GTVD, que garanta a cobertura do sinal dentro dos limites
e condições estabelecidas no normativo de radiodifusão vigente nos
municípios do Estado de Minas Gerais.
b) Toda a formalização documental, estudo de viabilidade técnica,
manifestações de interesse, projetos de instalação de aprovação de
locais, licenciamento, acompanhamento de publicações no DOU - Diário
Oﬁcial da União gerando relatórios, incluindo o atendimento às
demandas
do
MCom
e
Anatel,
como
autuações, exigências, correção de características técnicas,
determinações
e
outras
especiﬁcações
relacionadas
aos processos deste Termo, dentro dos padrões exigidos pela
legislação em vigor, considerando as normas do Ministério das
Comunicações e da Agência Reguladora e Fiscalizadora- Anatel.

1.3.2.

A execução do serviço objeto deste Termo acontecerá em 2 etapas:

1.3.2.1.
1ª Etapa – Elaboração de estudo de Viabilidade Técnica do
aumento da cobertura do sinal GTVD da Fundação TV Minas, dos canais de
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RTVD e dimensionamento do
retransmissão, que contempla:

sistema

de

GTVD

e

sistemas

de

a) Realizar estudo de viabilidade para o aumento da cobertura do canal
17 GTVD da Fundação TV Minas em Belo Horizonte/MG, visando o
aproveitamento máximo do direito de transmissão da emissora e
melhoria na cobertura da região
metropolitana de Belo
Horizonte/MG, usando ferramentas ou softwares compatíveis com a
regulamentação vigente e com os resultados gerados pelo sistema
Mosaico, análise da Anatel e Ministério das Comunicações-MCom,
visando celeridade em sua aprovação;
b) Preparar a documentação e realizar os protocolos referentes ao
pedido de alteração técnica, para a autorização da execução do
serviço de GTVD com as novas características técnicas e de acordo
com a legislação em vigor;
c) Dimensionar o sistema de GTVD, informando a potência do
equipamento transmissor, sistema de antenas de transmissão, linhas
de transmissão, centro de fase, azimutes, de acordo com o estudo de
viabilidade executado e informações de campo coletadas e fornecidas
pela CONTRATANTE;
d) Realizar estudos de viabilidade do canal digital em caráter primário ou
secundário, e consequentemente a inclusão no PBTVD nas localidades
pleiteadas, otimizando a cobertura do município, para que seja possível
atendimento inclusive de distritos e/ou povoados, usando ferramentas
ou softwares compatíveis com a regulamentação vigente e com os
resultados gerados pelo
sistema Mosaico, análise da Anatel e
Ministério das Comunicações-MCom, visando celeridade em sua
aprovação;
e) Enviar manifestação de interesse dos canais RTVD junto ao
sistema SISRD ou conforme a legislação em vigor. Resguardando o
registro do interesse que poderá ser pela CONTRATANTE requerido
para ser protocolado concomitantemente via sistema CADSEI, em caso
de indisponibilidade do sistema disponível.
f) Encaminhar pedido de autorização para execução do serviço de
retransmissão de televisão em caráter primário ou secundário, em
tecnologia digital, de acordo com a legislação em vigor;
g) Preparar a documentação e realizar os protocolos referentes ao
pedido de autorização para execução do serviço de retransmissão de
televisão em caráter primário ou secundário, em tecnologia digital, de
acordo com a legislação em vigor;
h) Dimensionar os sistemas de retransmissão, informando a potência
do equipamento transmissor, sistema de antenas de transmissão,
linhas de transmissão, centro de fase, azimutes, de acordo com o
estudo de viabilidade executado e informações de campo coletadas e
fornecidas pela CONTRATANTE;
i) Acompanhar as publicações de consultas públicas e do ato de
inclusão do canal primário, gerando relatório das publicações no DOU,
a ser encaminhado para a CONTRATANTE;
j) Acompanhar a outorga do canal primário ou secundário pelo MCom,
gerando relatório das publicações no DOU a ser encaminhado para a
CONTRATANTE.
1.3.2.2.
2ª Etapa –
CONTRATADA deverá:

Licenciamento

das

estações,

no

qual

a

a) Encaminhar solicitação de uso de RF (radiofrequência) dos canais;
b) Cadastrar as estações no sistema Mosaico (conforme critérios da
Anatel) ou outro por essa indicado, com o acompanhamento até a
publicação do Ato de RF (radiofrequência) no DOU, gerando relatórios
das publicações no DOU, a ser encaminhado para a CONTRATANTE;
c) Elaborar os Relatórios de Conformidade Referente à Limitação da
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Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos,
conforme Resolução Anatel nº 700, indicando e informando os
procedimentos para a CONTRATANTE, e se esta deverá tomar
providencias quanto à medida em campo em relação a RNI;
d) Elaborar do projeto técnico;
e) Executar os procedimentos para licenciamento das estações com
elaboração do laudo de vistoria, e quitação da ART;
f) Emitir e encaminhar para a CONTRATANTE os boletos de todas
as taxas legais previstas e necessárias;
g) Disponibilizar todos documentos em meio digital, de análise técnica,
projetos e licenças, para arquivamento;
h) Disponibilizar os mapas de cobertura em meio digital (seja por SEI!
MG, e-mail ou serviço de armazenamento em nuvem) e em formato
.kml.
i) Acompanhar os
funcionamento.
1.4.

processos

até

a

emissão

da

licença

de

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.4.1.
Tendo em vista que os serviços descritos neste Termo dependem da
anuência do MCom e Anatel, e são de suma importância para a expansão dos
sinais digitais da CONTRATANTE, é necessário que a empresa vencedora do
certame, conhecedora da legislação do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, e do Regulamento do Serviço de Retransmissão de Televisão e do
Serviço de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, faça o estudo de viabilidade em cada localidade visando a otimização da
solução que atenda a demanda dentro do menor prazo possível e obtenha
aproveitamento máximo do direito de transmissão ou retransmissão.
1.4.1.1.
Poderão ser considerados na execução do objeto deste termo
ou nos estudos de viabilidade da cobertura, as autorizações e outorgas da
geradora e de retransmissão de TV já aprovadas ao Governo do Estado de
Minas Gerais, ou parceiras, sendo necessário que a CONTRATADA faça
preliminarmente a apresentação da proposta técnica de alterações de
características ou ações para regularização necessária, mediante a
aprovação da CONTRATANTE.
1.4.1.2.
O vencedor do certame analisará os melhores procedimentos e
soluções para a obtenção de outorga de retransmissão dentro do menor
prazo possível, considerando inclusive os procedimentos para elegibilidade e
adesão ao Programa Federal Digitaliza Brasil, instituído pela Portaria MCom
2.524/2021, ou por suas atualizações.
1.4.2.
Nas localidades em que não for possível a viabilidade do canal em
caráter primário, ou quando a CONTRATANTE indicar, a empresa vencedora do
certame deverá realizar o estudo para a utilização em caráter secundário.
1.4.2.1.
A localização e classe do canal deverá considerar o atendimento da
área conforme o estabelecido na legislação vigente, tanto em área
coberta, quanto em população atendida, sendo previsto a cobertura de provados
e distritos onde possui atendimento escolar.
1.4.3.
Elaboração dos projetos técnicos,
conforme o sistema
dimensionado na 1ª Etapa, deverá conter: o local de instalação (Coordenadas e
endereço), características dos equipamentos de transmissão, croquis de
instalação (indicando posicionamento da antena na torre - centro de fase e
azimute), mapa de cobertura com o contorno, a mancha de cobertura pelo
método de propagação Deygout Assis e o setores censitários conforme IBGE
adotado pela Anatel, informações sobre os distritos/povoados atendidos e tabela
de cobertura indicando o NM, altura efetiva, ERP em cada direção (sem
correção), contorno e coordenadas geográﬁcas em cada azimute, conforme
legislação vigente.
1.4.4.
Em casos que a cobertura do sinal não atenda distrito(s) e/ou
povoado(s), a CONTRATADA poderá realizar o estudo para obtenção de
autorização para instalação de sistema de retransmissão, seja por estação
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auxiliar ou outro serviço, que atenda a área especifica.
1.4.5.
A solicitação do licenciamento para cada estação deverá ser
realizada pelo sistema Mosaico da Anatel, ou conforme legislação
vigente, realizando o seu cadastramento completo, considerando os dados
aprovados do projeto técnico.
1.4.6.
O(s) proﬁssional(is) habilitado(s) deverão emitir e efetuar o
pagamento da(s) ART's (anotação de responsabilidade técnica) para execução de
cada fase dos serviços previstos neste objeto.
1.4.7.
Quando necessário, a CONTRATANTE fornecerá o acesso ao
Mosaico para o(s) proﬁssional(is) habilitados e apontados pela empresa
vencedora do certame como responsável técnico pelo auto-cadastramento.
1.4.8.
Deverá ser enviado ao ﬁscal do contrato, toda documentação,
projeto técnico, ART, protocolos, formulários, relatórios de publicações e
declarações previstas na legislação vigente do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, que comprovem a execução das etapas prevista neste objeto.
1.4.8.1.
Nas análises técnicas haverá a necessidade da utilização de
softwares especíﬁcos para o padrão ISDB-Tb, que realizam múltiplos
métodos de cálculos, analisem a otimização da rede de retransmissão,
redes SFN, e cálculo de cobertura.
1.4.8.2.
Todo o estudo de canalização, potência, características dos
equipamentos, antenas, azimutes, centro de fase, interferências, redes
MFN ou SFN e reforçadores de sinal digital, deverão ser feitos utilizando
softwares e ferramentas compatíveis com a análise e resultados do MCom e
Anatel.
1.4.9.
A equipe técnica da CONTRATANTE se responsabilizará por
disponibilizar à CONTRATADA, todas as informações coletadas em campo, para
que seja possível a execução do serviço da 1º Etapa prevista neste Termo.
1.4.9.1.
Em casos que as informações técnicas apresentadas pela
equipe de campo não forem suﬁcientes para a conclusão das etapas
previstas na execução do objeto, mediante a aprovação da
CONTRATANTE, haverá possibilidade de nova vistoria para averiguação
das
informações
necessárias
para
a CONTRATADA, desde que
comprovada e justificada por escrito a necessidade.
1.4.10.
Em casos onde o indeferimento do pleito pelo MCom ou Anatel
inviabilizem o inicio da 2º Etapa, a CONTRATADA deverá elaborar novo estudo,
até que seja aprovado pelos órgãos competentes, sem a possibilidade de
apresentação de orçamento adicional.
1.4.10.1. Esgotando todas as alternativas técnicas para a viabilização do
pleito, a CONTRATADA deverá emitir um relatório técnico, assinado pelo
proﬁssional habilitado, informando o ocorrido e justiﬁcando impossibilidade
da conclusão das etapas, que poderá ou não ser acatado pela
CONTRATANTE, mediante justificativa.
1.4.11.
A
empresa
vencedora
do
certame
deverá
realizar
o
acompanhamento dos trâmites, gerando relatórios semanais contendo número
dos processos, município (estação), canal, publicações DOU e o status.
1.4.11.1. A CONTRATADA reportará à CONTRATANTE em até 5 (cinco)
dias úteis após a ocorrência de um fato relevante publicado no D.O.U.
(conclusão de uma das etapas do processo), para ciência, arquivo e
eventuais providências.
1.4.12.
Toda gestão e tramitação dos documentos relacionados ao objeto
deste Termo será realizado via Sistema Eletrônico de Informações SEI! MG, onde
a CONTRATADA e a CONTRATANTE farão as inserções, disponibilizando os
dados e documentos para visualização de ambas as partes.
1.4.12.1. A CONTRATADA deverá realizar o cadastro de usuário externo
no Sistema Eletrônico de Informações SEI! MG.
1.4.13.
Todos os encargos, com deslocamentos, viagens, passagens,
combustível, hospedagem, gastos em geral, impostos, taxas, devem estar
previstos nos preços apresentados.
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DOS LOTES:

2.
2.1.

DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

O serviço será executado em lote único devido à necessidade da compatibilidade e
responsabilidade técnica nas execuções das etapas, e a sua divisão em parcelas
traria prejuízo para o conjunto e perda de economia de escala.
2.2.
LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:
A participação neste certame será aberta a todos os licitantes, visto que o valor total
estimado do lote é maior do que R$80.000,00, ou seja, o valor é maior que
aquele estabelecido no art. 48, inciso I, da LC 123/2006 e art. 8º do Decreto Estadual
nº 47.437/2018.
3.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV Minas - tem por ﬁnalidade promover,
por meio da Televisão Educativa, sem ﬁns comerciais, a difusão de atividades
culturais, informativas, cidadania, educação e a integração do Estado, bem como
formular, executar e ﬁscalizar a Política Estadual de Telecomunicações, em
consonância com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo – SECULT.
Com a promulgação da Lei Estadual nº 23.304 de 30 de maio de 2019, todas as
competências do extinto Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas
Gerais-DETEL, antes incorporadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão-SEPLAG através da Lei nº 22.284 de 14 de setembro de 2016, foram todas
transferidas para a Fundação TV Minas Cultural e Educativa ou, eventualmente, pela
Empresa Mineira de Comunicação, sua sucessora conforme a Lei nº 22.294, de 20 de
setembro de 2016, ﬁcando a cargo desta Fundação e/ou Empresa Pública a gestão
das outorgas e autorizações vinculadas ao serviço de radiodifusão.
Por meio do empenho e iniciativas de ações executadas ao logo dos anos, pelo
extinto Departamento Estadual de Telecomunicações-DETEL, pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, pela Secretaria de Estado da Educação e pela
Fundação TV Minas Cultural e Educativa, foi possível a obtenção da concessão do
canal da geradora Rede Minas – Canal 09 VHF, posteriormente a consignação do
Canal 17 UHF em Belo Horizonte/MG e as autorizações de retransmissão de TV em
alguns municípios de Mineiros. Porém estas não são suﬁcientes para a cobertura
total do Estado de Minas Gerais. Durante anos, diversas manifestações de interesses
e projetos para a solicitação de provação de locais foram protocoladas junto
ao Ministério das Comunicações para obtenção de outorgas, mas devido às
constantes modiﬁcações na legislação dos serviços radiodifusão de sons e imagens,
centenas de processos foram arquivados.
Através de acordos com Prefeituras, relacionamentos com parceiras e autorizações
concedidas ao Governo do Estado, atualmente o sinal da Rede Minas encontra-se
disponível em mais de 300 municípios mineiros (na tecnologia analógica ou
digital), garantindo um entretenimento televisivo de qualidade, com programação e
produção com princípios educativos, culturais, éticos e sociais, conforme previsto na
Constituição Brasileira:
...
Título VIII - Da Ordem Social
Capítulo V - Da Comunicação Social
“Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção
independente que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística,
conforme percentuais estabelecidos em lei
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IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.”
Com o objetivo de dar à população mineira maior acesso à educação e cultura via
difusão de conteúdos de relevância e de interesse público, e preocupados em apoiar
ações que minimizam as perturbações no sistema de educação em decorrência da
epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus
(COVID-19), a Fundação TV Minas e a Secretaria de Educação de Minas Gerais vêm
reunindo esforços para que famílias e alunos do ensino fundamental tenham acesso
à conteúdos educativos e escolares através da recepção do sinal televisivo,
transmitido pela Fundação TV Minas - Rede Minas. O Projeto de Expansão prevê
através do recurso da multiprogramação, além do sinal da TV Minas, que será
veiculado também mais outros canais especíﬁcos voltados para conteúdos da
Secretaria de Educação, sendo estes transmitidos na mesma infraestrutura da TV
Minas.
Com esta implementação será possível criação de um canal exclusivo para o ensino
básico e outro canal para o ensino fundamental e médio, bem como implementar o
conceito de Escola de Tempo Integral de forma mista, ou seja, combinando o modo
Presencial e o modo de Ensino à Distância - EaD, beneﬁciando alunos, educadores da
rede estadual de ensino e a comunidade em geral do Estado de Minas Gerais.
Cabe ressaltar que esta contratação tem como principal objetivo expandir os
sinais da TV Minas, juntamente com os outros canais da Educação, atendendo
simultaneamente à legislação que rege a respeito do cronograma de desligamento
dos sinais analógico, tendo em vista que em apenas 50 municípios do Estado
atualmente recebem o sinal digital da TV Minas.
Conforme Portaria Mcom nº 2524 de 4 de maio de 2021, dentre os objetivos do
Programa do Governo Federal denominado "Digitaliza Brasil", possui também a
conclusão o processo de digitalização dos sinais de televisão analógica terrestre até
31 de dezembro de 2023, data ﬁnal para o desligamento dos sinais analógicos no
Brasil.
Para tanto, surge a necessidade do Governo de Minas Gerais, através da Fundação
TV Minas, alcançar a cobertura dos municípios do Estado, utilizando a transmissão de
programação televisiva como ferramenta eﬁciente, podendo ser utilizada como
recurso didático capaz de fazer uma interligação entre disciplinas, acontecimentos
sociais, políticos, culturais locais e globais.
Com as constantes reformas administrativas no Governo do Estado, a redução
considerável da equipe técnica e a falta de orçamento para contratação de servidores
com qualiﬁcação necessária e especializada para a elaboração de projetos, e ainda
considerando que a alta complexidade do serviço em questão inviabiliza a capacitação
de outros proﬁssionais em tempo hábil para cumprimento do cronograma, tendo em
vista que cada etapa do processo dependerá da análise e aprovação do Mcom e
Anatel, será necessário a contratação objeto de Termo, ﬁcando sob a competência
da Diretoria de Politicas de Telecomunicações o planejamento, organização,
coordenação, ﬁscalização, controle e supervisão da execução dos serviços,
conforme as atribuições previstas no Estatuto da Fundação TV Minas.
Importante salientar que a execução do serviço objeto deste termo, deve ser
realizada por proﬁssionais capacitados, engenheiros conhecedores dos processos
para obtenção de outorgas, dos softwares especíﬁcos para os serviços de
radiodifusão e das normativas técnicas e legislações vigentes, com condições de
elaborar grande volume de análises, pedidos de outorgas/autorizações e
licenciamentos dentro do cronograma determinado pelo Governo Federal.
Com a conclusão do licenciamento das novas estações, continuará sob a
responsabilidade da Diretoria de Politicas de Telecomunicações toda a gestão das
outorgas, regularização dos FISTEL, execução de projetos para adequação
das instalações e características técnicas, regularização das licenças e elaboração de
todos os procedimentos determinados pela legislação em vigor para o cumprimento
e execução dos serviços de radiodifusão.
3.1.

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

De acordo com levantamentos prévios da Diretoria de Politicas e Telecomunicações,
baseados em históricos dos relatórios técnicos arquivados na emissora, informações
de parceiros e telespectadores, e cobertura dos sistemas instalados no interior o
Estado, estima-se que será necessária a elaboração de aproximadamente
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600 (seiscentos) estudos de viabilidade, projetos de aprovação de locais e
licenciamento de estações, para que seja possível a cobertura do sinal digital nos 853
municípios de Minas Gerais, incluindo alguns distritos e/ou povoados.
Paralelo a essa contratação, equipes formadas por técnicos e engenheiros,
compostas por colaboradores da TV Minas e Empresa Mineira de Comunicação, estão
executando o levantamento das informações técnicas de campo, nas localidades que
atualmente não são atendidas ou cobertas por sinal analógico da TV Minas, com o
intuito de veriﬁcar a real situação da recepção do sinal da TV Minas, a quantidade de
municípios, distritos e/ou povoados que necessitarão da obtenção de autorização
para retransmissão de TV, a necessidade da aquisição de equipamentos para
instalação de infraestruturas de TV digital, informações estas necessárias para a
execução da contratação objeto deste Termo.
A listagem de municípios anexada à este termo (ver Anexo de Edital V - Relação de
Municípios), foi baseada em vistorias já realizadas, podendo ser modiﬁcada conforme
demanda, estudos de viabilidade e cobertura, não obrigando a sua execução total.
Assim, para que este volume de material técnico a ser produzido apresente a mesma
compatibilidade e responsabilidade técnica nas execuções das etapas, faz-se
necessária a contratação de 1 (uma) unidade de serviços especializados para a
completa elaboração de processos para a obtenção de autorização e licenciamento
junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais dos serviços de radiodifusão,
para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em Tecnologia Digital.
JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

4.

O objeto do Termo de Referência pode ser considerado como serviço comum, já que
é possível deﬁnir seus padrões de desempenho e qualidade objetivamente, por meio
de especiﬁcações usuais praticadas no mercado (art. 3°, II, do Decreto 48.012 de
22/07/2020). Além disso, observando o valor estimado obtido em pesquisa de
mercado, indica-se a contratação desse serviço por meio da modalidade licitatória de
pregão eletrônico.
DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à
complexidade técnica do objeto a ser contratado, considerando que as empresas
que atuam no mercado têm condições de prestar os serviços de forma
independente.
6.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1.

A empresa participante deverá apresentar:
6.1.1.
Atestado(s) de desempenho anterior fornecido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, vedado o auto atestado, comprobatório(s) da
capacidade técnica da Licitante para a prestação dos serviços do objeto da
presente licitação, com serviço compatível com as especiﬁcações, atendendo ao
quantitativo mínimo de 10% (dez por cento) do volume de material a ser
produzido.
6.1.2.

O registro da Empresa junto ao CREA/MG.

6.1.2.1.
Caso o licitante vencedor não seja cadastrado no Conselho
Regional de Minas Gerais, este poderá apresentar o registro da empresa
junto ao CREA de origem e declaração, assinada pelo representante legal,
aﬁrmando a responsabilidade do cadastro da pessoa jurídica junto ao
CREA/MG, e apresentação do registro antes do início previsto para a
execução das atividades.
6.1.3.
Relação dos proﬁssionais do(s) responsável(eis) pela execução do
serviço, juntamente com a cópia de seu(s) respectivo(s) registro(s).
6.1.3.1.
O(s) proﬁssionais deverão ser aptos a executar o serviço
conforme regulamentação CREA, ou seja deve ser
realizado
por proﬁssionais graduados em formação de nível superior, devidamente
registrados no CREA de sua região e com habilitações prescritas na
Resolução nº 218 de 29 de junho de 1973 do CONFEA.
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6.1.3.2.
Caso o(s) proﬁssional(is) não seja(m)/esteja(m) cadastrado(s)
no Conselho Regional de Minas Gerais, deverá ser apresentada declaração,
assinada pelo representante legal, aﬁrmando a responsabilidade do
validação do(s) proﬁssional(is) junto ao CREA/MG e apresentação da
validação antes do início previsto para a execução das atividades.
CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.

7.1.
O critério de julgamento será o de menor preço, observadas as
especificações técnicas e as demais condições definidas neste Termo de Referência.
7.2.
Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, ﬁnanceiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais
ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
7.2.1.
Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários dos itens envolvidos no lote do presente certame.
7.3.
O valor da contratação é meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão da prestação
de serviços
efetivamente realizada.
8.

DA PROVA DE CONCEITO:

8.1.

Não será exigida a apresentação de prova de conceito.

9.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

9.1.

PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.1.1.
A
CONTRATADA
deverá
elaborar
cronograma
contendo
detalhamento do serviço a ser entregue em até 5 (cinco) dias úteis após a
assinatura do contrato.
9.1.2.
O cronograma deverá ser enviado à CONTRATANTE para o e-mail
telecom@redeminas.mg.gov.br, que deverá analisá-lo em até 02 (dois) dias úteis.
Após aprovação, será enviada Ordem de Serviço à CONTRATADA, para início
imediato da prestação do serviço.
9.1.2.1.
contrato;

Início das atividades: 10 (dez) dias úteis após a assinatura do

9.1.2.2.

Periodicidade:
a) 1ª Etapa: prazo de execução de 90 (noventa) dias,
contados do envio das informações por parte da
CONTRATANTE; os dados serão levantados pela equipe
técnica
da CONTRATANTE por meio de inspeções em
campo.
b) 2ª Etapa: prazo de ﬁnalização de 90 (noventa) dias a partir
da consignação do canal.

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.2.
9.2.1.
9.3.

O serviço deverá ser executado na sede da CONTRATADA.
DA EXECUÇÃO:

9.3.1.
Os documentos que demandem assinatura do representante legal da
CONTRATANTE, devem ser encaminhados já formatados, com todos os dados
preenchidos por meio eletrônico, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da
data de envio aos órgãos reguladores.
9.3.2.
Todas as fases devem vir acompanhadas das respectivas
quitadas pela CONTRATADA.
9.4.

ART’s

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
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9.4.1.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo de cada etapa do serviço, nos termos abaixo.
9.4.2.
Após a execução dos serviços de cada etapa, a CONTRATADA
deverá entregar toda a documentação técnica e legal comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual.
9.4.3.
O recebimento provisório será realizado pelo gestor/ﬁscal técnico ou
pela equipe de ﬁscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte
forma:
9.4.3.1.
A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de proﬁssionais técnicos competentes, com a
ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
9.4.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao ﬁnal de cada
período de faturamento, o gestor/ﬁscal técnico do contrato irá apurar
o desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados,
registrando se necessário, em relatório a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
9.4.3.1.2. A CONTRATADA ﬁca obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços, cabendo à ﬁscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisório.
9.4.3.1.3. O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando
cabível, à entrega do acervo documental e comprobatório das
execuções das etapas, para o arquivamento de cada processo relativo
ao objeto.
9.4.3.2.
No prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada ﬁscal ou a equipe de ﬁscalização
deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
9.4.3.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela ﬁscalização e, caso haja irregularidades que impeçam
a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correções.
9.4.3.2.2. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
9.4.3.2.3. Inserir o documento ﬁscal no processo e solicitar o Ateste
do Fiscais do Contrato.
9.4.4.
O recebimento provisório ou deﬁnitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor.
9.4.5.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal
do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.
9.5.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Não se aplica.

10.

DO PAGAMENTO:

10.1.
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneﬁciário em um dos bancos que o
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fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data ﬁnal do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
10.2.
O pagamento será parcelado, pago por subitem de serviço efetivamente
executado e por estação, ocorrendo conforme exposto no quadro abaixo:
SUBITEM
1.1
1.2

DESCRIÇÃO ITENS QUE COMPÕE O SERVIÇO
Estudo de Viabilidade e dimensionamento do
sistema
Elaboração do projeto técnico conforme
sistema dimensionado

1.3

Relatório de Conformidade (RNI)

1.4

Licenciamento das estações

PAGAMENTO
NO
NA APROVAÇÃO
PROTOCOLO
50%, do órgão
50%
regulador
100%, da
CONTRATANTE
100%, da
CONTRATANTE
50%, do órgão
50%
regulador

10.3.
Os documentos ﬁscais deverão ser enviados diretamente para a
Gerência de Logística e conter, no mínimo, os seguintes dados:
Dados da CONTRATANTE:
Nome: FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
CNPJ: 21.229.281/0001-29
Endereço: Centro de Cultura Presidente Itamar Franco - Edifício Rádio
Inconfidência e Rede Minas, na Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro
Preto - Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-074
Dados da CONTRATADA
Banco:
Agência:
Número da conta:
11.

DO CONTRATO:

11.1.
Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º,
XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2.
O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oﬁcial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por
idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de
termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.
12.
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
RELAÇÃO JURÍDICA:

E GERENCIAMENTO

DA

12.1.
Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do
artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente,
agente para acompanhar e ﬁscalizar o contrato, como representante da
Administração.
12.2.
Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
12.3.
A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal deﬁnido pela
lei civil.
12.4.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especiﬁcações do Edital, seus
anexos e da proposta da CONTRATADA.
12.5.
Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de contrato,
que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser
observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902,
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de 27 de janeiro de 2012.
12.6.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal
do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para
adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei
nº.8.666/93.
12.6.1.
Caberá ao gestor os
controles
necessários ao pleno cumprimento do contrato.

administrativos/ﬁnanceiros

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.

13.1.
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária Anual
nº 23.751 de 30 de Dezembro de 2020.
1261 12 368 151 2074 0001 3 3 90 39 99 0 23 1
14.

DAS GARANTIAS:

14.1.

GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

14.1.1.
O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do
contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor total do contrato.
14.1.2.
No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo
optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou
fiança bancária.
14.1.2.1. A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por
dia até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.
14.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.
14.1.3.
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
14.1.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e
do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
14.1.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato
14.1.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e
14.1.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e
para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
14.2.
GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO:
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL:

FABRICANTE,

GARANTIA

14.2.1.
Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de 90 (noventa) dias a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em
sua proposta comercial.
15.

DA VISTORIA TÉCNICA:

15.1.

Não se aplica.

16.

DA SUBCONTRATAÇÃO:
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16.1.
É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado, podendo usar proﬁssionais habilitados, por esta
contratados, mediante apresentação de termo contratual, que comprove a relação e
vinculo à este objeto.
17.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

17.1.

DA CONTRATADA:

17.1.1.
Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas,
de acordo com as exigências constantes neste documento.
17.1.2.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as à CONTRATANTE
para ateste e pagamento.
17.1.3.
Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
17.1.4.
Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos serviços empregados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato.
17.1.5.
Assegurar à CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as normas
e especificações técnicas recomendadas neste documento.
17.1.6.
Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento dos itens
necessários a prestação, se houver.
17.1.7.
Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.
17.1.8.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à entidade
estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade,
ﬁcando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos.
17.1.9.
Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na
prestação dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor
e na forma exigida neste termo de referência.
17.1.10.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
ambientais, ﬁscais, impostos, taxas e comerciais resultantes da execução do
objeto deste Termo de Referência.
17.1.11.
Não transferir para a CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.
17.1.12.
Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação
exigidas na licitação.
17.1.13.
Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para
representá-lo no local da execução do objeto contratado.
17.1.14.

TÉCNICAS:

17.1.14.1. Atender a toda a legislação vigente que regula os Serviços de
Radiodifusão Sons e Imagens, seus Ancilares e Auxiliares, Serviços de
Telecomunicações, Meio Ambiente, Segurança, CREA e CONFEA e demais
órgãos reguladores vinculados.
17.2.

DA CONTRATANTE:

17.2.1.
Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização da prestação dos
serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as
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falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
17.2.2.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta
17.2.3.
Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem
em desacordo com a especificação e da proposta comercial da CONTRATADA.
17.2.4.
Notiﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, ﬁxando prazo para a sua correção, certiﬁcando-se que as soluções por
ela propostas sejam as mais adequadas.
17.2.5.
Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notiﬁcação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
17.2.6.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
17.2.7.

Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

17.2.8.
Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
17.2.9.
Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso
necessário.
17.2.10.

TÉCNICAS:

17.2.10.1. Quitar as taxas emitidas pelo MCom e Anatel, relativas as
obrigações legais dos Serviços de Radiodifusão, seus Ancilares e Auxiliares,
relativas as estações objeto desta contratação.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.

18.1.
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
18.1.1.

advertência por escrito;

18.1.2.

multa de até:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
18.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entregado
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao
uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das
especificações contratadas;
18.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.
18.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
18.1.5.
Declaração
Administração Pública;

de inidoneidade para licitar

ou

contratar

com a

18.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
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18.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 2002.
18.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.
18.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
18.7.
As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
18.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
18.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

18.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipiﬁcada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral
do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização –PAR.
19.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

19.1.
O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 15, § 1º, do Decreto
Estadual nº 48.012/2020 e art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2011).

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 10/11/2021, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37804996 e o código CRC 9FC7B6DF.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 37804996

RÃO - Termo de Referência
Edital 2ª Retificação
Pregão dePE
Serviço
1261561
TVMINAS/COMPRAS
005/2021 (37845882)
E CONTRATOS
SEI 2210.01.0000204/2021-30
37804996
SEI 2210.01.0000204/2021-30
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.20.09.2020.

ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561 ____/2021
(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A
CONSTAR NA
PROPOSTA
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone
Endereço
Eletrônico
Nome do
Representante
Legal
CPF do
Representante
Legal

LOTE ITEM

1

1

CÓDIGO
SIAD

107328

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

QUANTIDADE UNIDADE

1

SUBITEM QUANTIDADE UNIDADE

unidade

VALOR
DESCRIÇÃO
VALOR
UNITÁRIO
DO ITEM
TOTAL (R$)
(R$)
CATMAS
SERVIÇO
ESPECIALIZADO
EM
ELABORAÇÃO
DE PROCESSO
DE OBTENÇÃO
DE
AUTORIZAÇÃO
E OUTORGAS
PARA SINAIS
DE TV DIGITAL.
CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
DO EDITAL E
SEUS ANEXOS.

DESCRIÇÃO
ITENS QUE

VALOR

VALOR

ADRÃO - Proposta
Edital
Comercial
2ª Retificação
de Serviço
PE 1261561
TVMINAS/COMPRAS
005/2021 (37845882)
E CONTRATOS
SEI36995056
2210.01.0000204/2021-30
SEI 2210.01.0000204/2021-30
/ pg. 236
/ pg. 3

SUBITEM QUANTIDADE UNIDADE

1.1

1.2
600
1.3
1.4

unidade

COMPÕE O
UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
SERVIÇO
Estudo de
Viabilidade e
dimensionamento
do sistema
Elaboração do
projeto técnico
conforme sistema
dimensionado
Relatório de
Conformidade
(RNI)
Licenciamento
das estações

Prazo de
Garantia
Prazo de
Entrega
Prazo de
Validade da
Proposta
Local de
Entrega

Declaro que
a) serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital.
b) nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas e ﬁnanceiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura
possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de
acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
c) esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 22/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36995056 e o código CRC FFABE611.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 36995056

Rua Tenente Brito Melo, 1090 - Bairro Barro Preto - Belo Horizonte - CEP 30180-074

ADRÃO - Proposta
Edital
Comercial
2ª Retificação
de Serviço
PE 1261561
TVMINAS/COMPRAS
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E CONTRATOS
SEI36995056
2210.01.0000204/2021-30
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.20.09.2020.

TVMINAS/COMPRAS E CONTRATOS
Belo Horizonte, 22 de outubro de 2021.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE MENORES
A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE
DECRETO ESTADUAL Nº 47.437, de 2018
A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no
rol descrito no item 4.3 deste Edital, não havendo quaisquer impedimentos que a
impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PADRÃO - Declarações
Edital 2ª Retificação
de ServiçoPE
TVMINAS/COMPRAS
1261561 005/2021 (37845882)
E CONTRATOS SEI
36995133
2210.01.0000204/2021-30
SEI 2210.01.0000204/2021-30
/ pg. 238
/ pg. 38

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS
A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições
contidas neste edital e seus anexos.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A
______________________________,
CNPJ
nº.
________________,
com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o
disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição
Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 22/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36995133 e o código CRC 46F91A61.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 36995133

PADRÃO - Declarações
Edital 2ª Retificação
de ServiçoPE
TVMINAS/COMPRAS
1261561 005/2021 (37845882)
E CONTRATOS SEI
36995133
2210.01.0000204/2021-30
SEI 2210.01.0000204/2021-30
/ pg. 239
/ pg. 39

FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Rua Tenente Brito Melo, 1090 - Bairro Barro Preto / Belo Horizonte - CEP 30180-074
Versão v.08.09.2021.

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
Processo nº 2210.01.0000204/2021-30
CONTRATO Nº

/2021
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAÇÃO
TV MINAS CULTURAL E
EDUCATIVA E A EMPRESA
[INSERIR
NOME
DA
EMPRESA],
NA
FORMA
ABAIXO:

As partes, por intermédio dos seus representantes legais, resolvem celebrar o
presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico 1261561 ___/2021 Processo de Compras nº 1261561 0000__/2021, que será regido pela Lei
Federal 10.520/2002, e demais legislações especíﬁcas pertinentes à contratação, e
subsidiariamente pela nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores, aplicandose ainda, no que couber, as demais normas especíﬁcas aplicáveis ao objeto, ainda
que não citadas expressamente.
CONTRATANTE:
NOME: FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
E-MAIL: presidencia@redeminas.mg.gov.br; licitacao@redeminas.mg.gov.br
ENDEREÇO: Rua Tenente Brito Melo, 1090 - 2º andar, Ed. Rádio Inconfidência e Rede
Minas, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG – CEP 31.180-074
CNPJ/MF: 21.229.281/0001-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062979871.00-60
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:
PORTARIA DE COMPETÊNCIA: Portaria Conjunta EMC e TV MINAS nº 05, de
02/09/2020
CONTRATADA:
NOME EMPRESARIAL:
E-MAIL: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx
ENDEREÇO: Av/Rua xxxxxxxxxxxx, nº xxxxx, Bairro xxxxxxxxxxxx,
Município/Sigla Estado – CEP: xx.xxx-xxx
CNPJ/MF: XX.XXX.XXX/00XX-XX
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: XXXXXX.XXX-X
REPRESENTANTE LEGAL: [NOME COMPLETO]
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

PADRÃO - Contrato
Edital 2ªde
Retificação
Serviço TVMINAS/COMPRAS
PE 1261561 005/2021E (37845882)
CONTRATOS 36995384
SEI 2210.01.0000204/2021-30
SEI 2210.01.0000204/2021-30
/ pg. 240
/ pg. 40

1.1.
O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de
serviços especializados para a elaboração de processos para a obtenção de
autorização e licenciamento junto aos órgãos reguladores e ﬁscalizadores Federais
dos serviços de radiodifusão, para a transmissão e retransmissão de sinais de TV em
Tecnologia Digital, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
1.2.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº 1261561
____/2021 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação:

LOTE ITEM

1

1

CÓDIGO
SIAD

107328

QUANTIDADE UNIDADE

1

unidade

VALOR
DESCRIÇÃO
VALOR
UNITÁRIO
DO ITEM
TOTAL (R$)
(R$)
CATMAS
SERVIÇO
ESPECIALIZADO
EM
ELABORAÇÃO
DE PROCESSO
DE OBTENÇÃO
DE
AUTORIZAÇÃO
E OUTORGAS
PARA SINAIS
DE TV DIGITAL.
CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
DO EDITAL E
SEUS ANEXOS.

SUBITEM QUANTIDADE UNIDADE

DESCRIÇÃO
ITENS QUE
COMPÕE O
SERVIÇO

1.1

Estudo de
Viabilidade e
dimensionamento
do sistema

1.2

Elaboração do
projeto técnico
conforme
sistema
dimensionado

600

unidade

1.3

Relatório de
Conformidade
(RNI)

1.4

Licenciamento
das estações

VALOR
VALOR
UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

1.4.
O contrato será celebrado nas quantidades apresentadas na tabela
acima, sob demanda, salientando-se que se trata de um contrato estimativo, que não
obriga a sua execução total.
PADRÃO - Contrato
Edital 2ªde
Retificação
Serviço TVMINAS/COMPRAS
PE 1261561 005/2021E (37845882)
CONTRATOS 36995384
SEI 2210.01.0000204/2021-30
SEI 2210.01.0000204/2021-30
/ pg. 241
/ pg. 41

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

2.

2.1.
A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas nos itens 1 DO OBJETO, 9 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO, 14 - DAS GARANTIAS e 16 - DA
SUBCONTRATAÇÃO do Termo de Referência, Anexo I do Edital, inclusive no tocante
a prazos e horários.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.

3.1.
Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação
do seu extrato no órgão oﬁcial de imprensa; podendo ser prorrogado nos termos do
art. 57, II, da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
3.1.1.

Os serviços tenham sido prestados regularmente;

3.1.2.
Seja juntada justiﬁcativa e motivo, por escrito,
Administração mantém interesse na realização do serviço;
3.1.3.
Seja comprovado que o valor
economicamente vantajoso para a Administração;

do

contrato

de

que

a

permanece

3.1.4.
Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação.
3.1.5.
Haja manifestação
interesse na prorrogação;
3.1.5.1.
contratual.

expressa

CONTRATADA

informando

o

A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação

3.1.6.
A prorrogação de contrato
celebração de termo aditivo.
4.

da

deverá ser

promovida mediante

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO

4.1.
O valor total da contratação é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por
extenso]).
4.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.
4.3.
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos à CONTRATADA dependerão da prestação
de serviços efetivamente
realizada.
5.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.
A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:
1261 12 368 151 2074 0001 3 3 90 39 99 0 23 1
5.2.
No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro.
PADRÃO - Contrato
Edital 2ªde
Retificação
Serviço TVMINAS/COMPRAS
PE 1261561 005/2021E (37845882)
CONTRATOS 36995384
SEI 2210.01.0000204/2021-30
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6.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1.
O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes
encontram-se no item 17 - DO PAGAMENTO do Edital e no item 10 - DO
PAGAMENTO do Anexo I - Termo de Referência.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

7.1.
Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de
12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
7.1.1.
O direito a que se refere o item 7.1 deverá ser efetivamente exercido
mediante pedido formal da CONTRATADA até 180 dias após o atingimento do
lapso de 12 meses a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão
do direito ao seu exercício.
7.1.2.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial
descrito no item 7.1.
7.1.3.
Desde que devidamente justiﬁcado e expressamente previsto no
termo aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior,
até o encerramento do vínculo contratual.
7.2.
Os efeitos ﬁnanceiros retroagem à data do pedido apresentado pela
CONTRATADA.
8.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1.
A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ [inserir valor da
garantia] ([inserir valor da garantia por extenso]), na modalidade de [inserir
modalidade de garantia], correspondente a [percentual da garantia no total do
contrato]% ([percentual da garantia no total do contrato por extenso] por cento) de
seu valor total, no prazo de [prazo para prestação da garantia], observadas as
condições previstas no Termo de Referência.
9.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1.
A ﬁscalização da execução do objeto será efetuada por Representante
/Comissão especialmente designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
item 12 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA do Anexo I - Termo de Referência.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

10.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Anexo
I - Termo de Referência e no Edital.
11.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
E DA CONTRATADA
PADRÃO - Contrato
Edital 2ªde
Retificação
Serviço TVMINAS/COMPRAS
PE 1261561 005/2021E (37845882)
CONTRATOS 36995384
SEI 2210.01.0000204/2021-30
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11.1.
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no item 17 - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES do Anexo I - Termo
de Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.

12.1.
Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serão observadas as determinações que se seguem.
12.2.
O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem
o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em
consequência desta política, deﬁne, com os propósitos dessa disposição, os
seguintes termos:
12.2.1.
“prática corrupta” signiﬁca a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para inﬂuenciar a ação de um agente
público no processo de licitação ou execução do contrato;
12.2.2.
“prática fraudulenta” signiﬁca a deturpação dos fatos a ﬁm de
inﬂuenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em
detrimento do CONTRATANTE;
12.2.3.
“prática conspiratória” signiﬁca um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem
conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das
propostas a níveis artiﬁciais não competitivos e privar o CONTRATANTE dos
benefícios da competição livre e aberta;
12.2.4.
“prática coercitiva” signiﬁca prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a ﬁm de inﬂuenciar
a participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um
contrato;
12.2.5.

“prática obstrutiva” significa:

12.2.5.1. destruir, falsiﬁcar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos
investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do
CONTRATANTE ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção,
fraude, coerção ou conspiração; signiﬁca ainda ameaçar, assediar ou
intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de
informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação;
ou
12.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do CONTRATANTE ou outro órgão de Controle de investigar e
auditar.
12.3.
O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um
agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou
coercitivas durante o procedimento licitatório.
12.4.
A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser
encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas
cabíveis.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO
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13.1.
É vedada a execução de serviços por empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou colateral ou por
aﬁnidade, até o terceiro grau com agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de conﬁança no órgão CONTRATANTE, salvo se investidos por concurso
público.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.

14.1.
As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
item 18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Edital e do Anexo I - Termo de
Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

15.

15.1.
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
15.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4.
O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
15.4.1.
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
15.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3.

Indenizações e multas.

15.5.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
15.6.
As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
15.7.
No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade
de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

16.1.
As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no
presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou ﬁscalizadores sobre a
matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.
16.2.
No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador,
nos termos do artigo 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a CONTRATADA assume o papel
de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei nº 13.709/2018.
16.3.

A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais
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compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente
para ﬁns de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer
tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa autorização da
CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompatível com as ﬁnalidades
e prazos acordados.
16.4.
As PARTES deverão notiﬁcar uma à outra, por meio eletrônico, em até 2
(dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas atividades,
relativo a operações de tratamento de dados pessoais.
16.5.
As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança
administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar os
dados pessoais que lhe serão conﬁados, levando em conta as diretrizes de órgãos
reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.
16.6.
A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
ﬁscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador, para
a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.
16.7.
As PARTES ﬁcam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de
dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes à Lei
nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.
16.8.
As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As diretrizes
aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que envolva a
presente contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

17.

17.1.
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65
de Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.
17.1.1.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17.1.2.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS.

18.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO

19.1.
A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oﬁcial de
imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei
Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
20.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO

20.1.

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais,

PADRÃO - Contrato
Edital 2ªde
Retificação
Serviço TVMINAS/COMPRAS
PE 1261561 005/2021E (37845882)
CONTRATOS 36995384
SEI 2210.01.0000204/2021-30
SEI 2210.01.0000204/2021-30
/ pg. 246
/ pg. 46

para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato, conforme art.
55, §2º da Lei nº 8.666/93.
E por estarem
eletronicamente.

ajustadas,

ﬁrmam

as

partes

este

instrumento

assinado

CONTRATANTE:
Nome Responsável Legal
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
CONTRATADA:
Nome(s) Responsável(is) Legal(is)
NOME DA EMPRESA
TESTEMUNHAS:

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 22/10/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36995384 e o código CRC F4A4E963.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 36995384
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Coordenação de Compras e Contratos
Anexo nº V - Relação de Municípios/TVMINAS/COMPRAS E CONTRATOS/2021
PROCESSO Nº 2210.01.0000204/2021-30

ANEXO V - RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS
EXPANSÃO DIGITAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

MUNICÍPIO
Abadia dos Dourados
Abaeté
Acaiaca
Açucena
Água Boa
Água Comprida
Aguanil
Águas Formosas
Aimorés
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfredo Vasconcelos
Almenara
Alpercata
Alpinópolis
Alterosa
Alto Caparaó
Andradas
Andrelândia
Angelândia
Antônio Carlos
Antônio Dias
Araçuaí
Araguari
Arantina
Araponga
Araporã
Araújos
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Argirita
Aricanduva
Arinos

REGIÃO
Triângulo Norte
Central
Caparaó
Vale do Aço
Vale do Rio Doce
Triângulo Sul
Oeste
Mucuri
Vale do Rio Doce
Sul
Sul
Sul
Mata
Vertentes
Médio e Baixo Jequitinhonha
Vale do Rio Doce
Sudoeste
Sudoeste
Caparaó
Sul
Mata
Mucuri
Vertentes
Vale do Aço
Médio e Baixo Jequitinhonha
Triângulo Norte
Mata
Caparaó
Triângulo Norte
Oeste
Triângulo Sul
Sudoeste
Oeste
Sul
Mata
Alto Jequitinhonha
Noroeste
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Augusto de Lima
Baependi
Bambuí
Barão de Cocais
Barão de Monte Alto
Barbacena
Barra Longa
Barroso
Bela Vista de Minas
Belo Horizonte
Belo Oriente
Belo Vale
Berizal
Bias Fortes
Bicas
Biquinhas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bocaiúva
Bom Despacho
Bom Jesus da Penha
Bom Jesus do Amparo
Bom Jesus do Galho
Bonfim
Bonito de Minas
Borda da Mata
Botelhos
Botumirim
Brás Pires
Brasília de Minas
Braúnas
Bueno Brandão
Bugre
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cabo Verde
Cachoeira Dourada
Caetanópolis
Caiana
Caldas
Camacho
Cambuquira
Campanário
Campanha
Campina Verde
Campo Azul
Campo Belo
Campos Altos
Campos Gerais
Cana Verde
Canápolis
Candeias

Central
Sul
Oeste
Metropolitano
Mata
Vertentes
Caparaó
Vertentes
Metropolitano
Metropolitano
Vale do Aço
Metropolitano
Norte
Mata
Mata
Central
Sul
Mata
Norte
Oeste
Sudoeste
Metropolitano
Vale do Aço
Metropolitano
Norte
Sul
Sul
Norte
Mata
Norte
Metropolitano
Sul
Vale do Aço
Noroeste
Norte
Noroeste
Sul
Triângulo Norte
Metropolitano
Mata
Sul
Oeste
Sul
Mucuri
Sul
Triângulo Norte
Norte
Oeste
Triângulo Sul
Sul
Oeste
Triângulo Norte
Oeste
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Cantagalo
Caparaó
Capela Nova
Capelinha
Capinópolis
Capitão Andrade
Capitão Enéas
Capitólio
Caputira
Caranaíba
Carangola
Caratinga
Carbonita
Careaçu
Carmésia
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Casa Grande
Cascalho Rico
Cássia
Cataguases
Catas Altas
Catas Altas da Noruega
Catuji
Catuti
Caxambu
Cedro do Abaeté
Central de Minas
Centralina
Chalé
Chapada do Norte
Chapada Gaúcha
Chiador
Cipotânea
Claraval
Claro dos Poções
Cláudio
Comendador Gomes
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição do Mato Dentro
Conceição do Pará
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Cônego Marinho

Vale do Rio Doce
Caparaó
Vertentes
Alto Jequitinhonha
Triângulo Norte
Vale do Rio Doce
Norte
Sudoeste
Caparaó
Vertentes
Mata
Vale do Aço
Alto Jequitinhonha
Sul
Metropolitano
Sul
Oeste
Sul
Oeste
Noroeste
Sudoeste
Triângulo Sul
Sul
Sul
Sul
Vertentes
Triângulo Norte
Sudoeste
Mata
Metropolitano
Vertentes
Mucuri
Norte
Sul
Central
Vale do Rio Doce
Triângulo Norte
Caparaó
Alto Jequitinhonha
Noroeste
Mata
Vertentes
Sudoeste
Norte
Oeste
Triângulo Sul
Vertentes
Triângulo Sul
Metropolitano
Oeste
Sul
Sul
Norte
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Congonhal
Congonhas
Congonhas do Norte
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Conselheiro Pena
Consolação
Coqueiral
Coração de Jesus
Coromandel
Coronel Fabriciano
Coronel Murta
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Córrego Danta
Couto de Magalhães de Minas
Crisólita
Cristais
Cristália
Cristiano Otoni
Crucilândia
Cuparaque
Curral de Dentro
Curvelo
Datas
Delfinópolis
Descoberto
Desterro do Melo
Diamantina
Diogo de Vasconcelos
Dionísio
Divinésia
Divino
Divinolândia de Minas
Divinópolis
Divisa Alegre
Divisa Nova
Divisópolis
Dom Bosco
Dom Cavati
Dom Joaquim
Dom Silvério
Dona Eusébia
Dores de Campos
Dores de Guanhães
Dores do Turvo
Doresópolis
Douradoquara
Durandé
Elói Mendes
Entre Folhas
Ervália
Espera Feliz

Sul
Vertentes
Metropolitano
Triângulo Sul
Vertentes
Vale do Rio Doce
Sul
Sul
Norte
Triângulo Norte
Vale do Aço
Médio e Baixo Jequitinhonha
Mata
Vertentes
Oeste
Alto Jequitinhonha
Mucuri
Oeste
Norte
Vertentes
Metropolitano
Vale do Rio Doce
Norte
Central
Alto Jequitinhonha
Sudoeste
Mata
Vertentes
Alto Jequitinhonha
Caparaó
Metropolitano
Mata
Mata
Metropolitano
Oeste
Médio e Baixo Jequitinhonha
Sul
Médio e Baixo Jequitinhonha
Noroeste
Vale do Aço
Metropolitano
Caparaó
Mata
Vertentes
Metropolitano
Mata
Sudoeste
Triângulo Norte
Caparaó
Sul
Vale do Aço
Mata
Mata
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197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

Espinosa
Estiva
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Fama
Faria Lemos
Felício dos Santos
Felixlândia
Fernandes Tourinho
Ferros
Fervedouro
Formiga
Formoso
Francisco Dumont
Franciscópolis
Frei Gaspar
Frei Lagonegro
Fronteira dos Vales
Fruta de Leite
Frutal
Galiléia
Gameleiras
Glaucilândia
Goiabeira
Goianá
Gonçalves
Gonzaga
Gouveia
Governador Valadares
Grão Mogol
Grupiara
Guanhães
Guapé
Guaraciama
Guaranésia
Guarani
Guaxupé
Guidoval
Guimarânia
Iapu
Ibiá
Ibiracatu
Ibituruna
Ijaci
Ilicínea
Imbé de Minas
Inconfidentes
Indianópolis
Ingaí
Inhapim
Ipaba
Ipanema
Ipatinga

Norte
Sul
Oeste
Triângulo Norte
Sul
Mata
Alto Jequitinhonha
Central
Vale do Rio Doce
Metropolitano
Mata
Oeste
Noroeste
Norte
Mucuri
Mucuri
Vale do Rio Doce
Mucuri
Norte
Triângulo Sul
Vale do Rio Doce
Norte
Norte
Vale do Rio Doce
Mata
Sul
Vale do Rio Doce
Alto Jequitinhonha
Vale do Rio Doce
Norte
Triângulo Norte
Metropolitano
Sul
Norte
Sudoeste
Mata
Sudoeste
Mata
Triângulo Norte
Vale do Aço
Triângulo Sul
Norte
Vertentes
Sul
Sul
Vale do Aço
Sul
Triângulo Norte
Sul
Vale do Aço
Vale do Aço
Caparaó
Vale do Aço
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250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

Ipiaçu
Ipuiúna
Iraí de Minas
Itabira
Itabirito
Itacambira
Itacarambi
Itaguara
Itajubá
Itamarandiba
Itamarati de Minas
Itamogi
Itanhandu
Itanhomi
Itaobim
Itapecerica
Itapeva
Itaúna
Ituiutaba
Iturama
Itutinga
Jaboticatubas
Jacinto
Jacuí
Jacutinga
Jaguaraçu
Jaíba
Jampruca
Janaúba
Januária
Japaraíba
Jenipapo de Minas
Jequeri
Jequitinhonha
Jesuânia
Joaíma
Joanésia
João Monlevade
João Pinheiro
Joaquim Felício
Jordânia
José Gonçalves de Minas
José Raydan
Josenópolis
Juvenília
Ladainha
Lagoa da Prata
Lagoa dos Patos
Lagoa Dourada
Lagoa Grande
Lagoa Santa
Lajinha
Lambari

Triângulo Norte
Sul
Triângulo Norte
Metropolitano
Metropolitano
Norte
Norte
Oeste
Sul
Alto Jequitinhonha
Mata
Sudoeste
Sul
Vale do Rio Doce
Médio e Baixo Jequitinhonha
Oeste
Sul
Oeste
Triângulo Norte
Triângulo Sul
Sul
Metropolitano
Médio e Baixo Jequitinhonha
Sudoeste
Sul
Vale do Aço
Norte
Vale do Rio Doce
Norte
Norte
Oeste
Alto Jequitinhonha
Caparaó
Médio e Baixo Jequitinhonha
Sul
Médio e Baixo Jequitinhonha
Vale do Aço
Metropolitano
Noroeste
Norte
Médio e Baixo Jequitinhonha
Alto Jequitinhonha
Vale do Rio Doce
Norte
Norte
Mucuri
Oeste
Norte
Vertentes
Noroeste
Metropolitano
Caparaó
Sul
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303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

Lamim
Lassance
Lavras
Leandro Ferreira
Leme do Prado
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Luislândia
Luminárias
Luz
Machacalis
Machado
Madre de Deus de Minas
Malacacheta
Mamonas
Manga
Manhuaçu
Manhumirim
Mantena
Mar de Espanha
Maravilhas
Maria da Fé
Mariana
Marilac
Maripá de Minas
Marmelópolis
Martinho Campos
Mata Verde
Materlândia
Mateus Leme
Mathias Lobato
Matias Barbosa
Matias Cardoso
Medeiros
Medina
Mirabela
Miradouro
Miravânia
Moeda
Monjolos
Montalvânia
Monte Azul
Monte Belo
Monte Carmelo
Monte Formoso
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Montes Claros
Montezuma
Morada Nova de Minas
Morro da Garça

Vertentes
Norte
Sul
Oeste
Alto Jequitinhonha
Mata
Mata
Mata
Triângulo Sul
Norte
Sul
Oeste
Mucuri
Sul
Vertentes
Mucuri
Norte
Norte
Caparaó
Caparaó
Vale do Rio Doce
Mata
Metropolitano
Sul
Metropolitano
Vale do Rio Doce
Mata
Sul
Oeste
Médio e Baixo Jequitinhonha
Metropolitano
Metropolitano
Vale do Rio Doce
Mata
Norte
Oeste
Médio e Baixo Jequitinhonha
Norte
Mata
Norte
Metropolitano
Central
Norte
Norte
Sudoeste
Triângulo Norte
Médio e Baixo Jequitinhonha
Sudoeste
Sul
Norte
Norte
Central
Central
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356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

Munhoz
Muriaé
Muzambinho
Nacip Raydan
Nanuque
Naque
Nazareno
Nepomuceno
Ninheira
Nova Belém
Nova Era
Nova Módica
Nova Ponte
Nova Resende
Nova Serrana
Novo Oriente de Minas
Novorizonte
Olhos-D'Água
Oliveira
Onça de Pitangui
Orizânia
Ouro Branco
Ouro Fino
Ouro Preto
Padre Carvalho
Padre Paraíso
Pai Pedro
Pains
Paiva
Palmópolis
Papagaios
Pará de Minas
Paracatu
Paraguaçu
Paraisópolis
Paraopeba
Passa Tempo
Passabém
Passos
Patis
Patos de Minas
Patrocínio
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Paulistas
Peçanha
Pedra Azul
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedro Leopoldo
Pedro Teixeira
Perdigão
Perdizes

Sul
Mata
Sudoeste
Vale do Rio Doce
Mucuri
Vale do Aço
Vertentes
Sul
Norte
Vale do Rio Doce
Metropolitano
Mucuri
Triângulo Norte
Sudoeste
Oeste
Mucuri
Norte
Norte
Oeste
Oeste
Mata
Vertentes
Sul
Metropolitano
Norte
Médio e Baixo Jequitinhonha
Norte
Oeste
Vertentes
Médio e Baixo Jequitinhonha
Metropolitano
Oeste
Noroeste
Sul
Sul
Metropolitano
Oeste
Metropolitano
Sudoeste
Norte
Noroeste
Triângulo Norte
Mata
Caparaó
Vale do Rio Doce
Vale do Rio Doce
Médio e Baixo Jequitinhonha
Mata
Caparaó
Metropolitano
Mata
Oeste
Triângulo Sul
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409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

Periquito
Pescador
Piau
Piedade de Caratinga
Piedade de Ponte Nova
Piedade dos Gerais
Pimenta
Pingo-d'Água
Pintópolis
Piracema
Pirajuba
Piranga
Piranguinho
Pirapetinga
Pirapora
Piraúba
Pitangui
Piumhi
Poço Fundo
Pompéu
Ponte Nova
Ponto Chique
Ponto dos Volantes
Porteirinha
Porto Firme
Poté
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prados
Prata
Pratápolis
Presidente Bernardes
Quartel Geral
Raul Soares
Reduto
Resende Costa
Ressaquinha
Riacho dos Machados
Ribeirão das Neves
Ribeirão Vermelho
Rio Casca
Rio Doce
Rio Espera
Rio Paranaíba
Rio Preto
Rio Vermelho
Ritápolis
Rochedo de Minas
Rodeiro
Rosário da Limeira
Sacramento
Salinas
Santa Bárbara

Vale do Aço
Mucuri
Mata
Vale do Aço
Caparaó
Metropolitano
Oeste
Vale do Aço
Norte
Oeste
Triângulo Sul
Vertentes
Sul
Mata
Norte
Mata
Oeste
Sudoeste
Sul
Central
Caparaó
Norte
Médio e Baixo Jequitinhonha
Norte
Caparaó
Mucuri
Sul
Sul
Vertentes
Triângulo Norte
Sudoeste
Mata
Oeste
Caparaó
Caparaó
Vertentes
Vertentes
Norte
Metropolitano
Sul
Caparaó
Caparaó
Vertentes
Noroeste
Mata
Metropolitano
Vertentes
Mata
Mata
Mata
Triângulo Sul
Norte
Metropolitano
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462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514

Santa Bárbara do Leste
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Cruz de Salinas
Santa Cruz do Escalvado
Santa Efigênia de Minas
Santa Fé de Minas
Santa Helena de Minas
Santa Juliana
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Itueto
Santa Rita do SapucaÍ
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santana da Vargem
Santana de Cataguases
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana do Paraíso
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Grama
Santo Antônio do Itambé
Santo Antônio do Retiro
Santo Antônio do Rio Abaixo
Santo Hipólito
Santos Dumont
São Bento Abade
São Domingos das Dores
São Domingos do Prata
São Félix de Minas
São Francisco
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Francisco do Glória
São Geraldo
São Geraldo da Piedade
São Geraldo do Baixio
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gonçalo do Rio Preto
São Gotardo
São João da Lagoa
São João das Missões
São João del Rei
São João do Manteninha
São João do Pacuí
São João do Paraíso
São João Nepomuceno
São José da Barra

Vale do Aço
Mata
Vertentes
Vertentes
Norte
Caparaó
Vale do Rio Doce
Norte
Mucuri
Triângulo Sul
Vertentes
Mata
Vale do Rio Doce
Sul
Noroeste
Triângulo Norte
Sul
Mata
Mata
Vertentes
Oeste
Vale do Aço
Oeste
Mata
Caparaó
Metropolitano
Norte
Metropolitano
Central
Mata
Sul
Vale do Aço
Metropolitano
Vale do Rio Doce
Norte
Oeste
Triângulo Sul
Mata
Mata
Vale do Rio Doce
Vale do Rio Doce
Noroeste
Metropolitano
Alto Jequitinhonha
Noroeste
Norte
Norte
Vertentes
Vale do Rio Doce
Norte
Norte
Mata
Sudoeste
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515
São José da Safira
516
São José do Alegre
517
São José do Goiabal
518
São José do Jacuri
519
São Lourenço
520
São Miguel do Anta
521
São Pedro da União
522
São Pedro do Suaçuí
523
São Pedro dos Ferros
524
São Romão
525
São Roque de Minas
526
São Sebastião da Bela Vista
527 São Sebastião da Vargem Alegre
528
São Sebastião do Anta
529
São Sebastião do Maranhão
530
São Sebastião do Oeste
531
São Sebastião do Paraíso
532
São Sebastião do Rio Preto
533
São Sebastião do Rio Verde
534
São Thomé das Letras
535
São Tiago
536
São Tomás de Aquino
537
São Vicente de Minas
538
Sapucaí-Mirim
539
Sardoá
540
Sem-Peixe
541
Senador Firmino
542
Senador José Bento
543 Senador Modestino Gonçalves
544
Senhora de Oliveira
545
Seritinga
546
Serra da Saudade
547
Serra do Salitre
548
Serra dos Aimorés
549
Serrania
550
Serranópolis de Minas
551
Serranos
552
Setubinha
553
Silveirânia
554
Simão Pereira
555
Simonésia
556
Sobrália
557
Soledade de Minas
558
Tabuleiro
559
Taiobeiras
560
Taparuba
561
Tapira
562
Tapiraí
563
Teixeiras
564
Teófilo Otoni
565
Timóteo
566
Tiradentes
567
Tocos do Moji

Vale do Rio Doce
Sul
Caparaó
Vale do Rio Doce
Sul
Caparaó
Sudoeste
Vale do Rio Doce
Caparaó
Norte
Sudoeste
Sul
Mata
Vale do Aço
Vale do Rio Doce
Oeste
Sudoeste
Metropolitano
Sul
Sul
Vertentes
Sudoeste
Vertentes
Sul
Vale do Rio Doce
Caparaó
Mata
Sul
Alto Jequitinhonha
Vertentes
Sul
Oeste
Triângulo Norte
Mucuri
Sul
Norte
Sul
Mucuri
Mata
Mata
Caparaó
Vale do Rio Doce
Sul
Mata
Norte
Caparaó
Triângulo Sul
Oeste
Caparaó
Mucuri
Vale do Aço
Vertentes
Sul
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568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

Toledo
Tombos
Três Corações
Três Marias
Tumiritinga
Tupaciguara
Turvolândia
Ubá
Ubaí
Ubaporanga
Uberaba
Uberlândia
Umburatiba
Unaí
União de Minas
Uruana de Minas
Urucuia
Vargem Alegre
Vargem Bonita
Vargem Grande do Rio Pardo
Varginha
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Varzelândia
Verdelândia
Veredinha
Veríssimo
Vermelho Novo
Vespasiano
Viçosa
Virgolândia
Visconde do Rio Branco
Volta Grande

Sul
Mata
Sul
Central
Vale do Rio Doce
Triângulo Norte
Sul
Mata
Norte
Vale do Aço
Triângulo Sul
Triângulo Norte
Mucuri
Noroeste
Triângulo Sul
Noroeste
Norte
Vale do Aço
Sudoeste
Norte
Sul
Noroeste
Norte
Norte
Norte
Alto Jequitinhonha
Triângulo Sul
Caparaó
Metropolitano
Caparaó
Vale do Rio Doce
Mata
Mata

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cesar Silva Gomes,
Diretor, em 10/11/2021, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37828119 e o código CRC A2392E0B.

Referência: Processo nº 2210.01.0000204/2021-30

SEI nº 37828119
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Relatório de propostas de lote de pregão
Pregão

Tipo do pregão:

No. do processo: 1261561 000005/2021

No. do lote:

1

PROPOSTA
Identificação do fornecedor:

F000132

Classificada

Situação da proposta:

R$ 2.494.200,00

Valor total da proposta:

Declaração de atendimento pelo fornecedor às regras para usufruir das preferências
previstas no §2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93
Bens e serviços produzidos no País (inciso II):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras (inciso III):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no País (inciso IV):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação (inciso V):

Sim

Nº do item no lote:

1

Nº do item no processo:
000107328

*Código do item:

1

Tipo: Item de serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADE
Quantidade solicitada: 1,0000
Valor de referência:

R$ 2.494.200,00

Valor unitário: R$ 2.494.200,0000
Valor total do item: R$ 2.494.200,00
PROPOSTA
Identificação do fornecedor:
Situação da proposta:
Valor total da proposta:

Pregão / SIAD

F000192

Classificada
R$ 2.733.480,00
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Declaração de atendimento pelo fornecedor às regras para usufruir das preferências
previstas no §2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93
Bens e serviços produzidos no País (inciso II):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras (inciso III):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no País (inciso IV):

Não

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação (inciso V):

Não

Nº do item no lote:

1

Nº do item no processo:

Tipo: Item de serviço

000107328

*Código do item:

1

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADE
Quantidade solicitada: 1,0000
R$ 2.494.200,00

Valor de referência:

Valor unitário: R$ 2.733.480,0000
Valor total do item: R$ 2.733.480,00
PROPOSTA
Identificação do fornecedor:

F000152

Classificada

Situação da proposta:
Valor total da proposta:

R$ 4.800.000,00

Declaração de atendimento pelo fornecedor às regras para usufruir das preferências
previstas no §2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93
Bens e serviços produzidos no País (inciso II):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras (inciso III):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no País (inciso IV):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação (inciso V):

Sim

Nº do item no lote:

1

*Código do item:

Nº do item no processo:
000107328

1

Tipo: Item de serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL

Pregão / SIAD
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Similar: Não
Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADE
Quantidade solicitada: 1,0000
R$ 2.494.200,00

Valor de referência:

Valor unitário: R$ 4.800.000,0000
Valor total do item: R$ 4.800.000,00
PROPOSTA
Identificação do fornecedor:

F000199

Classificada

Situação da proposta:

R$ 4.980.000,00

Valor total da proposta:

Declaração de atendimento pelo fornecedor às regras para usufruir das preferências
previstas no §2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93
Bens e serviços produzidos no País (inciso II):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras (inciso III):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no País (inciso IV):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação (inciso V):

Sim

Nº do item no lote:

1

Nº do item no processo:
000107328

*Código do item:

1

Tipo: Item de serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADE
Quantidade solicitada: 1,0000
Valor de referência:

R$ 2.494.200,00

Valor unitário: R$ 4.980.000,0000
Valor total do item: R$ 4.980.000,00
PROPOSTA
Identificação do fornecedor:
Situação da proposta:
Valor total da proposta:

Pregão / SIAD

F000165

Classificada
R$ 14.250.000,00
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Declaração de atendimento pelo fornecedor às regras para usufruir das preferências
previstas no §2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93
Bens e serviços produzidos no País (inciso II):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras (inciso III):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no País (inciso IV):

Não

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação (inciso V):

Sim

Nº do item no lote:

1

Nº do item no processo:

Tipo: Item de serviço

000107328

*Código do item:

1

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADE
Quantidade solicitada: 1,0000
R$ 2.494.200,00

Valor de referência:

Valor unitário: R$ 14.250.000,0000
Valor total do item: R$ 14.250.000,00
PROPOSTA
Identificação do fornecedor:

F000144

Classificada

Situação da proposta:
Valor total da proposta:

R$ 23.760.000,00

Declaração de atendimento pelo fornecedor às regras para usufruir das preferências
previstas no §2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93
Bens e serviços produzidos no País (inciso II):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras (inciso III):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no País (inciso IV):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação (inciso V):

Não

Nº do item no lote:

1

*Código do item:

Nº do item no processo:
000107328

1

Tipo: Item de serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL

Pregão / SIAD
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Similar: Não
Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADE
Quantidade solicitada: 1,0000
R$ 2.494.200,00

Valor de referência:

Valor unitário: R$ 23.760.000,0000
Valor total do item: R$ 23.760.000,00
PROPOSTA
Identificação do fornecedor:

F000106

Classificada

Situação da proposta:
Valor total da proposta:

R$ 54.000.000,00

Declaração de atendimento pelo fornecedor às regras para usufruir das preferências
previstas no §2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93
Bens e serviços produzidos no País (inciso II):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras (inciso III):

Sim

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no País (inciso IV):

Não

Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação (inciso V):

Não

Nº do item no lote:

1

Nº do item no processo:
000107328

*Código do item:

1

Tipo: Item de serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADE
Quantidade solicitada: 1,0000
Valor de referência:

R$ 2.494.200,00

Valor unitário: R$ 54.000.000,0000
Valor total do item: R$ 54.000.000,00

* Atenção! Para estes itens, o valor unitário deve ser igual ao valor total, representando a totalidade do item na proposta para o lote,
conforme solicitado no edital. Os lances para estes itens também seguirão a mesma regra.
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Fornecedores participantes

Fornecedores participantes

Bloquear todos

Identi cação do fornecedor

Desbloquear todos

Presente

Participação no chat

F000106

Sim

Bloqueado

Desbloqueado

F000132

Sim

Bloqueado

Desbloqueado

F000144

Sim

Bloqueado

Desbloqueado

F000152

Sim

Bloqueado

Desbloqueado

F000165

Sim

Bloqueado

Desbloqueado

F000192

Não

Bloqueado

Desbloqueado

F000199

Sim

Bloqueado

Desbloqueado

Salvar

Cancelar

https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/chat/acaoGestaoChat.html?metodo=gerir&idPregao=145323
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1261561 005/2021
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone
Endereço Eletrônico
Nome do Representante Legal
CPF do Representante Legal

LOTE

ITEM

1

1

Subitem

CÓDIGO
SIAD

107328

Quantidade

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
30.455.201/0001-44
Rua Alexandre Levi, n. 85 – 133-Torre2, Bairro Cambuci, CEP
01520-000, São Paulo/SP
(11) 2649-5694 / (11) 98109-8996
rita@propagaconsultoria.com.br
Rita de Cássia Aquino de Oliveira
300.679.548-20

QUANTIDADE UNIDADE

1

1.3
1.4

600

SERVIÇO
ESPECIALIZADO
EM
ELABORAÇÃO
DE PROCESSO
DE OBTENÇÃO
DE
AUTORIZAÇÃO
E OUTORGAS
PARA SINAIS
DE TV DIGITAL.
CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
DO EDITAL E
SEUS ANEXOS.

Unidade

DESCRIÇÃO ITENS QUE
COMPÕE O SERVIÇO

Unidade

Estudo de Viabilidade e
dimensionamento do
sistema
Elaboração do projeto
técnico conforme sistema
dimensionado
Relatório de
Conformidade (RNI)
Licenciamento das
estações

1.1

1.2

Unidade

DESCRIÇÃO DO
ITEM CATMAS

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

R$395.000,00 R$395.000,00

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

R$ 152,03

R$91.219,63

R$ 174,68

R$104.807,55

R$ 247,69

R$148.611,98

R$83,93

R$50.360,84

Propaga Consultoria em Radiodifusão e Telecomunicações Ltda
Rua Alexandre Levi, 85 – T2/133 - Cambuci – São Paulo – SP – CEP 01520-000
Tel. 11. 2649-5694 / WhatsApp 11.98109-8996
www.propagaconsultoria.com.br
Proposta Comercial PROPAGA (38593083)
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Prazo de Garantia

Até a conclusão do processo de licenciamento de todas as estações.

Prazo de Entrega

90 dias para a 1ª etapa e mais 90 dias para a 2ª etapa.

Prazo de Validade da
Proposta

60 dias.

Local de entrega

Via Sistema Eletrônico em nuvem.

Declaro que:
a) serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital.
b) nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e
financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser
contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas
e seus anexos.
c) esta proposta foi elaborada de forma independente.
São Paulo, 25 de novembro de 2021

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Propaga Consultoria em Radiodifusão e Telecomunicações Ltda
Rua Alexandre Levi, 85 – T2/133 - Cambuci – São Paulo – SP – CEP 01520-000
Tel. 11. 2649-5694 / WhatsApp 11.98109-8996
www.propagaconsultoria.com.br
Proposta Comercial PROPAGA (38593083)

SEI 2210.01.0000204/2021-30 / pg. 267

2/2

Planilha de Custos detalhada
N° Projetos

Total de Horas
trabalhadas

Valor H.H.

Total H.H.

Viabilidade de canal

600

600

R$ 52,17

R$ 31.300,00

Cálculo cobertura + Instalacao

600

600

R$ 65,00

R$ 39.000,00

RNI

600

900

R$ 60,00

R$ 54.000,00

Licenciamento

600

300

R$ 80,00

R$ 24.000,00

960

R$ 50,00

R$ 48.000,00

Descrição dos custos

Administrativo
São Paulo, 25 de novembro de 2021.

Valor total
pessoal

R$ 196.300,00

ART

Impostos

R$ 120.000,00 R$ 23.700,00

Software e Despesas Outras despesas não
Operacionais
previstas

R$ 50.000,00

R$ 5.000,00

Total Custos

R$ 395.000,00

Planilha de Custos detalhada
N° Projetos

Total de Horas
trabalhadas

Valor H.H.

Total H.H.

ART

600

600

R$ 52,17

R$ 31.300,00

R$ 60.000,00

600

600

R$ 65,00

R$ 39.000,00

Relatório de conformidade (RNI)

600

900

R$ 60,00

R$ 54.000,00

Licenciamento da estações (incluso
laudo de vistoria e ART)

600

300

R$ 80,00

R$ 24.000,00

960

R$ 50,00

R$ 48.000,00

Descrição dos custos
Estudo de viabilidade e
dimensionamento do sistema
(incluso ART)
Elaboração do projeto técnico
conforme sistema dimensionado.

Administrativo
São Paulo, 25 de novembro de 2021.

R$ 60.000,00

Valor total
pessoal

Impostos

R$ 196.300,00

R$ 23.700,00

Software e Despesas Outras despesas não
Operacionais
previstas

R$ 50.000,00

R$ 5.000,00

Total Custos

R$ 395.000,00

Planilha de Custos detalhada
Descrição dos custos

N° Projetos

Total de Horas
trabalhadas

Valor H.H.

Total H.H.

ART

600

600

R$ 52,17

R$ 31.300,00

R$ 60.000,00

600

600

R$ 65,00

R$ 39.000,00

Estudo de viabilidade e
dimensionamento do sistema
(incluso ART)
Elaboração do projeto técnico
conforme sistema dimensionado.
Relatório de conformidade (RNI)

600

900

R$ 60,00

R$ 54.000,00

Licenciamento da estações (incluso
laudo de vistoria e ART)

600

300

R$ 80,00

R$ 24.000,00

960

R$ 50,00

R$ 48.000,00

Administrativo
São Paulo, 25 de novembro de 2021.

Valor total
pessoal

R$ 196.300,00

Impostos

R$ 23.700,00

Software e
Despesas
Operacionais

R$ 50.000,00

Outras despesas não Valor Detalhado por
previstas
projeto

R$ 5.000,00

Lucro por
projeto

Valor Unitário por
projeto

R$ 45.719,40

R$ 23,67

R$

152,04

R$ 53.670,60

R$ 20,23

R$

174,68

R$ 75.536,40

R$ 61,79

R$

247,68

R$ 25.841,40

-R$ 39,13

R$

83,94

R$ 60.000,00

Total Custos

R$ 395.003,80

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93
N° DO CADASTRO:

161394

Ativo

SITUAÇÃO:

19/11/2022

VALIDADE:

IDENTIFICAÇÃO
Inscrito no CAFIMP

Não

CNPJ

30.455.201/0001-44

Nome Empresarial

PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA.

Nome Fantasia

PROPAGA CONSULTORIA

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Inscrito no CADIN

Porte da Empresa

Não

Pequeno

Contatos
Telefone(s) do Fornecedor
Tipo de Telefone

Telefone

Empresa

(11)2649-5694

Celular/Whatsapp

(11)98109-8996

Página de Internet

WWW.PROPAGACONSULTORIA.COM.BR

E-mail Principal

RITA10AQUINO@GMAIL.COM

Representante(s) Legal(is)
CPF

Nome

Tipo de Assinatura

300.***.***-20

RITA DE CASSIA AQUINO DE OLIVEIRA

Isoladamente

996.***.***-72

FLAVIO ROMEIRO SIMOES

Isoladamente

ENDEREÇO
RUA ALEXANDRE LEVI, 85, APT 133 T 2, CAMBUCI, SAO PAULO, SP, CEP: 01.520-000

CONTRATO SOCIAL
Objetivo Social

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM RADIODIFUSÃO E
TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

DOCUMENTAÇÃO
Credenciamento do Representante

Validade

Situação

CPF do representante do fornecedor

-

Aceito

Identidade do representante do fornecedor

-

Aceito

Procuração para credenciamento do representante do fornecedor

-

Aceito

Validade

Situação

-

Aceito

Habilitação Jurídica
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)
www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web

Emitido em: 19/11/2021 às 16:05:39
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na
forma da lei

-

Aceito

Declaração de menores e fato superveniente

-

Aceito

Validade

Situação

05/12/2021

Vigente

-

Aceito

19/12/2021

Vigente

Validade

Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)

13/02/2022

Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)

23/04/2022

Vigente

Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional-Dívida Ativa)

24/04/2022

Vigente

Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa
jurídica

24/04/2022

Vigente

Validade

Situação

Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo
Distribuidor da sede da empresa

18/05/2022

Vigente

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS (para optantes pelo Simples Nacional)

30/04/2022

Vigente

Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento
competente, na forma da lei

30/04/2022

Vigente

Regularidade Fiscal Básica
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)
Inscrição no CNPJ
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa
jurídica
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista

Qualificação Econômico-Financeira

BALANÇO PATRIMONIAL
Índice:
Ano de Referência

2020
Liquidez Geral

372.63

Liquidez Corrente

372.63

Solvência Geral

372.63

A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autencidade no sítio www.compras.mg.gov.br
Código de verificação: 757956976

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web

Emitido em: 19/11/2021 às 16:05:39
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Imprimir consulta de situação no CADIN-MG

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Consulta efetuada em 25/11/2021 às 13:12:25

Dados do Pesquisado
CPF: : 996.866.436-72
Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e
inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse
cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/imprimirConsulta.do
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25/11/2021 13:14

Imprimir consulta de situação no CADIN-MG

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Consulta efetuada em 25/11/2021 às 13:14:34

Dados do Pesquisado
CPF: : 996.866.436-72
Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e
inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse
cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/imprimirConsulta.do
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP
(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)
*”Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA
Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CPF nº 996.***.***-72. não se encontra inscrito no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web

Emitido em: 25/11/2021 às 13:04:30

Página 1 de 1

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP
(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)
*”Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA
Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CPF nº 300.***.***-20. não se encontra inscrito no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web

Emitido em: 25/11/2021 às 13:06:20
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM
RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA.
CPF/CNPJ: 30.455.201/0001-44

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:19:57 do dia 25/11/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5
Código de controle da certidão: AJX9251121131957
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: FLAVIO ROMEIRO SIMOES
CPF/CNPJ: 996.866.436-72

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:21:37 do dia 25/11/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5
Código de controle da certidão: CG32251121132137
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: RITA DE CASSIA AQUINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 300.679.548-20

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:22:56 do dia 25/11/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5
Código de controle da certidão: T9SR251121132256
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

012332040336708
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Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:
Nome:

RITA DE CASSIA AQUINO DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ:

30067954820

LIMPAR
Data da consulta: 25/11/2021 12:45:25
Data da última atualização: 24/11/2021 05:40:03
DETALHAR

CNPJ/CPF DO SANCIONADO

NOME DO SANCIONADO

UF DO SANCIONADO

ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO

DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&sancionado=RITA+DE+CASSIA+AQUINO+DE+OLIVEIRA&cpfCnpj=300679…
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25/11/2021 13:30

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:
Nome:

FLAVIO ROMEIRO SIMOES

CPF / CNPJ:

99686643672

LIMPAR
Data da consulta: 25/11/2021 12:45:25
Data da última atualização: 24/11/2021 05:40:03
DETALHAR

CNPJ/CPF DO SANCIONADO

NOME DO SANCIONADO

UF DO SANCIONADO

ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO

DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&sancionado=FLAVIO+ROMEIRO+SIMOES&cpfCnpj=99686643672&colunas…
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/11/2021 às 13:38) NÃO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CPF nº 996.866.436-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
619F.BC1D.0AE5.F333 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 25/11/2021 as 13:38:53

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/11/2021 às 13:40) NÃO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CPF nº 300.679.548-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
619F.BC81.0AD1.1433 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 25/11/2021 as 13:40:33
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/11/2021 às 13:37) NÃO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CNPJ nº 30.455.201/0001-44.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
619F.BBBB.9426.A235 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 25/11/2021 as 13:37:15
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/11/2021 14:31:32

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM RADIODIFUSAO
E TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ: 30.455.201/0001-44

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Declaração de Ausência de Trabalho Degradante ou
Forçado

A Propaga Consultoria de Engenharia em Radiodifusão e Telecomunicações
Ltda., CNPJ nº 30.444.201/0001-44, com sede a Rua Alexandre Levi, 85 –
T2/133 – Cambuci – São Paulo – SP declara sob as penas da lei, que não
possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV doa artigo
1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

São Paulo, 05 de novembro de 2021.

_______________________________
Rita de Cássia Aquino de Oliveira
Sócia – Representante Legal
RG.33.349.923-2 – SSP/SP

Propaga Consultoria em Radiodifusão e Telecomunicações Ltda
Rua Alexandre Levi, 85 – T2/133 - Cambuci – São Paulo – SP – CEP 01520-000
Tel. 11. 2649-5694 / WhatsApp 11.98109-8996
www.propagaconsultoria.com.br

Declaração de Ciência das Condições do Edital e Seus
Anexos

A Propaga Consultoria de Engenharia em Radiodifusão e Telecomunicações
Ltda., CNPJ nº 30.444.201/0001-44, com sede a Rua Alexandre Levi, 85 –
T2/133 – Cambuci – São Paulo – SP declara sob as penas da lei, que está
ciente das condições contidas nesse Edital e seus Anexos.

São Paulo, 05 de novembro de 2021.

_______________________________
Rita de Cássia Aquino de Oliveira
Sócia – Representante Legal
RG.33.349.923-2 – SSP/SP

Propaga Consultoria em Radiodifusão e Telecomunicações Ltda
Rua Alexandre Levi, 85 – T2/133 - Cambuci – São Paulo – SP – CEP 01520-000
Tel. 11. 2649-5694 / WhatsApp 11.98109-8996
www.propagaconsultoria.com.br

Declaração de Cumprimento do Parágrafo Único do Art.
13 de Decreto Estadual Nº47.437, de 2018

A Propaga Consultoria de Engenharia em Radiodifusão e Telecomunicações
Ltda., CNPJ nº 30.444.201/0001-44, com sede a Rua Alexandre Levi, 85 –
T2/133 – Cambuci – São Paulo – SP declara sob as penas da lei, que cumpre
todos os requisitos legais para sua categorização como Empresa de
Pequeno Porte (EPP), estando no Rol descrito no item 4.3 deste Edital, não
havendo quaisquer impedimentos que a impeça de usufruir do tratamento
favorecido diferenciado estabelecido nos Arts. 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº47.437, de 26 de
junho de 2018.

São Paulo, 05 de novembro de 2021.

_______________________________
Rita de Cássia Aquino de Oliveira
Sócia – Representante Legal
RG.33.349.923-2 – SSP/SP

Propaga Consultoria em Radiodifusão e Telecomunicações Ltda
Rua Alexandre Levi, 85 – T2/133 - Cambuci – São Paulo – SP – CEP 01520-000
Tel. 11. 2649-5694 / WhatsApp 11.98109-8996
www.propagaconsultoria.com.br

Declaração de Menores

A Propaga Consultoria de Engenharia em Radiodifusão e Telecomunicações
Ltda., CNPJ nº 30.444.201/0001-44, com sede a Rua Alexandre Levi, 85 –
T2/133 – Cambuci – São Paulo – SP declara sob as penas da lei, a
inexistência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18
(dezoito) anos, salvo menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

São Paulo, 05 de novembro de 2021.

_______________________________
Rita de Cássia Aquino de Oliveira
Sócia – Representante Legal
RG.33.349.923-2 – SSP/SP

Propaga Consultoria em Radiodifusão e Telecomunicações Ltda
Rua Alexandre Levi, 85 – T2/133 - Cambuci – São Paulo – SP – CEP 01520-000
Tel. 11. 2649-5694 / WhatsApp 11.98109-8996
www.propagaconsultoria.com.br
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

CREA-MG

Nº 2860821/2021

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Emissão: 08/11/2021
Validade: 31/12/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Chave: baZd3

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei
5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se
encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer
suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).
Interessado(a)
Empresa: PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 30.455.201/0001-44
Registro: 0001058070
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 40.000,00
Data do Capital: 15/05/2018
Faixa: 1
Objetivo Social Pleno: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM
RADIODIFUSÃO, TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:
Endereço Matriz: RUA ALEXANDRE LEVI, 85, 133 - T2, CAMBUCI, SÃO PAULO, SP, 01520000
Tipo de Registro: VISTO DE EMPRESA
Data Inicial: 04/11/2021
Data Final: 31/12/2021
Registro Regional: 0000106162VEMG
Descrição
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Informações / Notas
- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM do REGISTRO da Empresa. Data de fim do registro: 31/12/2021
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
Última Anuidade Paga
ISENTA DE PAGAMENTO
Autos de Infração
Nada consta
Responsáveis Técnicos
Profissional: FLAVIO ROMEIRO SIMOES
Registro: 1414615914
CPF: 996.866.436-72
Data Início: 04/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO
Atribuição: RESOLUCAO 380 DE 17.12.93, DO CONFEA. // ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90922/85.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: baZd3
Impresso em: 08/11/2021 às 11:04:14 por: adapt, ip: 189.120.76.145
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA

CREA-MG

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Nº 2762270/2021
Emissão: 01/02/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 1aCdY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
Crea-MG.
Interessado(a)
Profissional: FLAVIO ROMEIRO SIMOES
Registro: 1414615914
CPF: 996.866.436-72
Endereço: RUA ALEXANDRE LEVI, 85, APTO 133 TORRE 2, CAMBUCI, SAO PAULO

, SP, 01520000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 20/11/1996
Título(s)
GRADUAÇÃO
ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO
Atribuição: RESOLUCAO 380 DE 17.12.93, DO CONFEA. // ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90922/85.
Data de Formação: 12/03/2014
Descrição
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Informações / Notas
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.
Última Anuidade Paga
Ano: 2021 (1/1)
Autos de Infração
Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1aCdY
Impresso em: 28/10/2021 às 14:45:17 por: adapt, ip: 189.120.76.145
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CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 2860257/2021
Emissão: 04/11/2021
Validade: 31/12/2021
Chave: dWy4C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados
abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//
Interessado(a)
Profissional: FLAVIO ROMEIRO SIMOES
Registro: 1414615914
CPF: 996.866.436-72
Endereço: RUA ALEXANDRE LEVI, 85, APTO 133 TORRE 2, CAMBUCI, SAO PAULO

, SP, 01520000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 20/11/1996
Título(s)
GRADUAÇÃO
ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO
Atribuição: RESOLUCAO 380 DE 17.12.93, DO CONFEA. // ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90922/85.
Data de Formação: 12/03/2014
Descrição
CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Informações / Notas
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Responsabilidades Técnicas
Empresa: PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Registro: 0001058070
CNPJ: 30.455.201/0001-44
Data Ínicio: 04/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: dWy4C
Impresso em: 04/11/2021 às 15:03:44 por: adapt, ip: 189.120.76.145

Isabella Conrado
Isabella Conrado <isabella.conrado@redeminas.mg.gov.br>
quinta-feira, 25 de novembro de 2021 16:10
caroline.santos@redeminas.mg.gov.br;
pedro.velasquez@redeminas.mg.gov.br; vanessa.vial@redeminas.mg.gov.br
Edson Siquara de Souza (edson.souza@redeminas.mg.gov.br)
ENC: encaminhamento planilha detalhada F000152
Fornecedores 152,a planilha detalhada de custos do último lance ofertado por
cada um.pdf

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Prezados,
Envio a planilha do fornecedor F152 para análise.
Atenciosamente,
__
Isabella Rodrigues Ferreira Conrado
Pregoeira
Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças
Gerência de Logística
licitacao@redeminas.mg.gov.br
+55 31-3254-3000

Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Centro de Cultura Presidente Itamar Franco - Edifício Rede Minas e Rádio Inconfidência
Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro Preto, Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-074
www.redeminas.tv | atendimento@redeminas.mg.gov.br | +55 31 3254-3000
Aviso: Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação sigilosa e
legalmente protegida. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor. Caso não seja o
destinatário, favor notificar o remetente, ficando proibidas a utilização, divulgação, cópia e distribuição.
Antes de imprimir, pense sobre sua responsabilidade socioambiental. O planeta e a sociedade agradecem!

De: valderez@adthec.com.br [mailto:valderez@adthec.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 15:48
Para: licitacao@redeminas.mg.gov.br
Cc: 'Ronaldo Theodoro Leite'; 'Beth Donzelli'
Assunto: encaminhamento planilha detalhada F000152

Prezados,
Conforme solicitado, anexamos em pdf a planilha de detalhamento de planejamento, referente ao
processo de compra: 1261561 000005/2021
PROPOSTA FORNECEDOR F000152
ATS

Planilha de Custos F152 (38593558)

SEI 2210.01.0000204/2021-30 / pg. 270

Número do processo de compra: 1261561 000005/2021
PROPOSTA FORNECEDOR
F000152
para email: licitacao@redeminas.mg.gov.br

Valor Bruto

Imposto 16,33%
R$ 450.000,00

R$ 73.485,00

Número do processo de compra:1261561 000005/2021
Atividade /Profissional

ValorLiquido
R$ 376.515,00

600 estações

Valor

Saldo
R$ 376.515,00

Valor Liquido Inicial
ART do contrato - conforme orietado pelo Crea SP

R$ 233,94

R$ 376.281,06

Adm do processo

R$ 18.825,75

R$ 357.455,31

Custos operacionais desenvolvimento projetos

R$ 349.925,01

R$ 7.530,30

vistoria não foi considerada : não esta especificada no
edital

R$ 0,00

R$ 7.530,30

Escritorio - Material

R$ 7.530,30

R$ 0,00

Encaminhamento da planilha donforme solicitado
"Portanto, solicitamos aos Fornecedores 152, 192 e 199 que enviem, no link que será aberto abaixo, no prazo de 2 (duas) horas, a planilha detalhada de custos do último
lance ofertado por cada um."

Planilha de Custos F152 (38593558)
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Isabella Conrado
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Isabella Conrado <isabella.conrado@redeminas.mg.gov.br>
quinta-feira, 25 de novembro de 2021 16:18
caroline.santos@redeminas.mg.gov.br;
pedro.velasquez@redeminas.mg.gov.br; vanessa.vial@redeminas.mg.gov.br
katia.carneiro@inconfidencia.com.br; eduardogomes@redeminas.mg.gov.br;
Edson Siquara de Souza (edson.souza@redeminas.mg.gov.br)
ENC: PLANILHA DE CUSTOS - COMPLETTA TELECOM
Planilha de Custos completta.xlsx; Planilha de Custos completta.pdf

Prezados,
Envio a planilha do fornecedor F192 para análise.
Atenciosamente,
__
Isabella Rodrigues Ferreira Conrado
Coordenadora de Compras e Contratos
Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças
Gerência de Logística
Coordenação de Compras e Contratos
isabella.conrado@redeminas.mg.gov.br
+55 31-3254-3439

Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Centro de Cultura Presidente Itamar Franco - Edifício Rede Minas e Rádio Inconfidência
Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro Preto, Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-074
www.redeminas.tv | atendimento@redeminas.mg.gov.br | +55 31 3254-3000
Aviso: Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação sigilosa e
legalmente protegida. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor. Caso não seja o
destinatário, favor notificar o remetente, ficando proibidas a utilização, divulgação, cópia e distribuição.
Antes de imprimir, pense sobre sua responsabilidade socioambiental. O planeta e a sociedade agradecem!

De: Financeiro Grupo CT [mailto:financeiro@completta.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 16:09
Para: licitacao@redeminas.mg.gov.br
Assunto: PLANILHA DE CUSTOS - COMPLETTA TELECOM

Boa tarde,
Segue planilha de custos retificada com o valor da proposta do nosso último lance: R$890.000,00
Ajustamos a proposta de acordo com os custos relevantes a prestação de serviços, sem desconsiderar os
custos fixos e indispensáveis ao projeto.
Atenciosamente,
Marcos Carvalho
Diretor Financeiro

Clique com o
botão d ireito
do mou se
aqui para
baixar
imagens.
Para ajudar a
proteg er a
su a
priv acidade,
o Outloo k
impediu o
download
auto mático
dessa
imagem da

Duvidas? Críticas? Sugestões? Fale com nossa Ouvidoria em: ouvidoria@completta.com.br

Vamos mais longe para ficar mais perto de você.
Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas
ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise
imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

Planilha de Custos
Proposta
ETAPA
1ª

QUANTIDADE
600

2ª

600

2ª
2ª

600
600

DESCRIÇÃO
Estudo de Viabilidade e dimensionamento do
sistema
Elaboração do projeto técnico conforme sistema
dimensionado
Relatório de Conformidade (RNI)
Licenciamento das estações

Total

VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
R$
513,34 R$ 308.004,00
R$

380,00 R$

228.000,00

R$
R$
R$

240,00 R$
350,00 R$
1.483,34 R$

144.000,00
210.000,00
890.004,00

Custos
ART's
ETAPA
1ª

QUANTIDADE
600

2ª

600

2ª
2ª

600
600

DESCRIÇÃO
Estudo de Viabilidade e dimensionamento do
sistema
Elaboração do projeto técnico conforme sistema
dimensionado
Relatório de Conformidade (RNI)
Licenciamento das estações*

VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
R$
88,78 R$
53.268,00
R$

88,78 R$

53.268,00

R$
R$

88,78 R$
88,78 R$
R$

53.268,00
53.268,00
213.072,00

Total

Observações:
- O edital não deixa claro quais ART's a contratante espera receber, o TR diz apenas que "9.3.2. Todas as fases devem vir
acompanhadas das respectivas ART’s quitadas pela CONTRATADA ", portanto foi considerada a necessidade de emitir uma
ART para cada item do edital.

EQUIPE
1

CARGO
ENGENHEIRO

2

ANALISTA DE
TELECOMUNICAÇÕE
S
TÉCNICO(A) EM
TELECOMUNICAÇÕE
S PLENO
TÉCNICO(A) EM
TELECOMUNICAÇÕE
S JÚNIOR
TÉCNICO(A) EM
TELECOMUNICAÇÕE
S TREINEE

3

4

5

Custos com Mão de Obra (ao mês)
DESCRIÇÃO
Salário Base Encargos
Valor Total
Salário mínimo profissional de um Engenheiro
R$
9.900,00 R$
2.446,87 R$
12.346,87
Salário conforme acordo coletivo de trabalho

R$

4.396,68 R$

1.167,66 R$

5.564,34

Salário conforme acordo coletivo de trabalho

R$

2.183,54 R$

727,77 R$

2.911,31

Salário conforme acordo coletivo de trabalho

R$

1.883,54 R$

600,11 R$

2.483,65

Salário conforme acordo coletivo de trabalho

R$

1.583,54 R$

495,67 R$

2.079,21

R$

25.385,37

R$
R$
R$

144,24
60,00
204,24

Total

R$

19.947,30

Custos com Mão de Obra (por hora)
Mão de obra
Custos operacionais estimados (aluguel, energia, Internet, água, material de escritório, etc)
Total
Custos dos Serviços em horas
ETAPA
1ª

QUANTIDADE
600

2ª

600

2ª
2ª

600
600

Total

DESCRIÇÃO
Estudo de Viabilidade e dimensionamento do
sistema
Elaboração do projeto técnico conforme sistema
dimensionado
Relatório de Conformidade (RNI)
Licenciamento das estações*

CUSTO EM
HORAS
1,4

VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
R$
285,93 R$ 171.557,47

0,6

R$

122,54 R$

73.524,63

1
1

R$
R$

204,24 R$
204,24 R$
R$

122.541,05
122.541,05
490.164,19

Outros Custos
ITEM
Impostos 1ª Etapa: verificamos que o valor seria de 10,26% para cada nota fiscal,
sendo a 1ª etapa referente a 40% do valor do contrato
Impostos 2ª Etapa: verificamos que o valor seria de 10,26% para cada nota fiscal,
sendo a 2ª etapa referente a 60% do valor do contrato
O edital exige cobertura usando o sistema da Anatel (Spectrum-e), assim, para atender
às duas etapas, seriam necessários pelo menos 6 meses do sistema. O sistema custa $
300 por mês, então arrendondei a cotação para cima
Garantia no valor de 1% do montante total do contrato (deverá retornar ou fim do
contrato)
Total

VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
40% R$
37.736,17

QUANTIDADE
10,60%
10,60%
6

-

R$

60% R$

56.604,25

2.000,00 R$

12.000,00

1% R$

8.900,04

R$

106.340,42

Custo Total
ITEM
Custos fixos, independentes do valor da proposta (ART's, mão de obra, sistema)
Custos que variam com o valor da proposta (impostos)
Total

VALOR
TOTAL
R$ 715.236,19
R$
94.340,42
R$ 809.576,62

Isabella Conrado
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Isabella Conrado <isabella.conrado@redeminas.mg.gov.br>
quinta-feira, 25 de novembro de 2021 16:17
caroline.santos@redeminas.mg.gov.br;
pedro.velasquez@redeminas.mg.gov.br; vanessa.vial@redeminas.mg.gov.br
eduardogomes@redeminas.mg.gov.br; Edson Siquara de Souza
(edson.souza@redeminas.mg.gov.br); katia.carneiro@inconfidencia.com.br
RES: Pregão 005/2021 - Fornecedor F000199 - SM CONSULTORIA EM
PROJETOS LTDA - Planilha Detalhada de Custos

Corrigindo, esta é a proposta do fornecedor F199.
De: Isabella Conrado [mailto:isabella.conrado@redeminas.mg.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 16:15
Para: caroline.santos@redeminas.mg.gov.br; pedro.velasquez@redeminas.mg.gov.br;
vanessa.vial@redeminas.mg.gov.br
Cc: eduardogomes@redeminas.mg.gov.br; Edson Siquara de Souza (edson.souza@redeminas.mg.gov.br);
katia.carneiro@inconfidencia.com.br
Assunto: ENC: Pregão 005/2021 - Fornecedor F000199 - SM CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA - Planilha
Detalhada de Custos

Prezados,
Envio a planilha do fornecedor F152 para análise.
Atenciosamente,
__
Isabella Rodrigues Ferreira Conrado
Pregoeira
Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças
Gerência de Logística
licitacao@redeminas.mg.gov.br
+55 31-3254-3000

Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Centro de Cultura Presidente Itamar Franco - Edifício Rede Minas e Rádio Inconfidência
Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro Preto, Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-074
www.redeminas.tv | atendimento@redeminas.mg.gov.br | +55 31 3254-3000
Aviso: Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação sigilosa e
legalmente protegida. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor. Caso não seja o
destinatário, favor notificar o remetente, ficando proibidas a utilização, divulgação, cópia e distribuição.
Antes de imprimir, pense sobre sua responsabilidade socioambiental. O planeta e a sociedade agradecem!

-----Mensagem original----De: Samuel Nogueira Martines [mailto:samuel@smfacilities.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 16:02
Para: licitacao@redeminas.mg.gov.br
Assunto: Pregão 005/2021 - Fornecedor F000199 - SM CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA - Planilha Detalhada de
Custos
Prezada Pregoeira, boa tarde!

Conforme solicitado através de chat no Pregão 005/2021 envio em anexo nossa Planilha Detalhada de Custos
utilizada para a participação no corrente certame.
Incluímos as bases de cálculos dos nossos custos para melhor esclarecimento.
Estamos à disposição para sanar qualquer dúvida.
Obrigado.

Item
Detalhamento
1.1
Pesquisa Diario Oficial
1.1
Protocolo de Solicitação
1.1
Elaboração de Estudo de Cobertura
1.1
Relatório
1.2
Composição da Documentação
1.2
Inserção do Projeto no Mosaico
1.2
Elaboração da ART
1.2
ART do Projeto
1.2
Arquivo de Projeto
1.3
Levantamento de dados de campo
1.3
Elaboração do RNI
1.3
Elaboração da ART
1.3
ART do Laudo
1.3
Arquivo de Projeto
1.4
Vistoria In Loco
1.4
Viagem para vistoria (Tempo Médio)
1.4
Laudo de Vistoria
1.4
Elaboração da ART
1.4
ART do Laudo de Vistoria
1.4
Licenciamento
Mobilização Mobilização Vistoria (Distância Média Ida e Volta)
Mobilização
Hotel
Mobilização
Alimentação

Quantidade
1
0.25
1.5
0.5
1
1
0.25
1
0.5
0.5
1.5
0.25
1
0.5
2
8
0.5
0.25
1
0.5
865
1
2

Unidade
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Unitário
Hora
Hora
Hora
Hora
Unitário
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Unitário
Hora
km
Diária
Diária

Custo Unitário
95.42
95.42
95.42
95.42
95.42
95.42
95.42
88.78
95.42
95.42
95.42
95.42
88.78
95.42
95.42
95.42
95.42
95.42
88.78
95.42
1
150
60

Custo
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Total por Item Total dos Sub Lotes - 600
95.42
23.86
143.13
47.71
95.42
95.42
23.86
88.78
47.71
47.71
143.13
23.86
88.78
47.71
190.84
763.36
47.71
23.86
88.78
47.71
865.00
150.00
120.00
Total

R$

310.12

R$

186 069.00

R$

351.19

R$

210 711.00

R$

351.19

R$

210 711.00

R$

1 162.26

R$

697 353.00

R$

1 135.00

R$

681 000.00

R$

3 309.74 R$

1 985 844.00 Sem Impostos

Item Estimado
Cosumo médio

Quantidade

Item
Custo
Custo Combustivel R$
Seguro
R$
Manutenção
R$
Veiculo
R$
Total
R$

Unidade
10 km/l

0.80
0.05
0.10
0.05
1.00

Unidade
km Rodado
km Rodado
km Rodado
km Rodado

Coluna1
IR
COFINS
CSLL
PIS
ISS
Total

Atual

6.94%
3.00%
2.88%
0.65%
5.00%
18.47%

Mínimo

4.80%
3.00%
2.88%
0.65%
5.00%
16.33%

Coluna1
Salário mínimo nacional
(S.M.)
Salário engenheiro (8,5 x
S.M.)

Múltiplo

Base

Encargos (%)

Encargos (R$)

Total

Hora útil (160h/mês)

1
8.5

R$ 1 100.00
R$ 9 350.00

63.29%

R$ 5 917.62

R$ 15 267.62

R$ 95.42

Coluna1

Média
Ida e volta (média)

Base

Destino

Belo Horizonte
Belo Horizonte

Formoso
Belo Horizonte

Distância (km)

865.00
0.00
432.50
865.00

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Belo Horizonte, 26 de novembro de 2021.

LISTA DE CHECAGEM - HABILITAÇÃO FORNECEDOR PREGÃO
ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 1261561
DATA DA SESSÃO: 25 e 26/11/2021
005/2021
DADOS DO FORNECEDOR
Razão Social: PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 30.455.201/0001-44
Porte da Empresa: Pequeno
Responsável Legal 1: RITA DE CASSIA AQUINO DE OLIVEIRA
Responsável
Legal 2: FLAVIO ROMEIRO SIMOES
Fornecedor: F132
Preço de Referência: R$ 2.494.200,00
Melhor Lance/Proposta: R$
395.000,00
Valor Proposta Final: R$ 395.000,00
DOCUMENTAÇÃO
8.19.2 Proposta Comercial e Planilha de
Custo atualizada
10.1. a) CADIN – Fornecedor
10.1. a) CADIN – Responsáveis Legais
10.1. b) CAFIMP – Fornecedor
10.1. b) CAFIMP - Responsáveis legais
10.1. c) Lista de Inidôneos mantidos pelo
Tribunal de Contas da União - TCU Fornecedor e Responsável Legal
10.1. d) Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas - CEIS - Fornecedor
e Responsável Legal
10.1. e) Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa - Fornecedor e Responsável
Legal
Regularidade Jurídica
10.7.1 - Cópia da Identidade do
Representante Legal
10.7.1.1 - Procuração
10.7.2 - Registro empresarial na Junta
Comercial, no caso de empresa individual
10.7.3- Ato constitutivo, Estatuto ou
Contrato social, e seus aditivos, registrado
na Junta Comercial
Lista de Checagem 8 (38593489)

STATUS

VALIDADE VALIDADE
CRC
ORIGINAL

OK

24/01/2022

OK CRC
OK Docs
Habilitação
OK CRC
OK Docs
Habilitação

Não
Nada Consta
Não
Nada Consta

OK Docs
Habilitação

Nada Consta

OK Docs
Habilitação

Nada Consta

OK Docs
Habilitação

Nada Consta

STATUS

VALIDADE VALIDADE
CRC
ORIGINAL

Ok CRC

-

-

Não se aplica

-

-

Não se aplica

-

-

Ok CRC

-

-
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10.7.4 - Inscrição do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício
10.7.5 - Decreto de autorização/ato de
registro de funcionamento para empresas
estrangeiras
Regularidade Fiscal e Trabalhista

-

Não se aplica

-

-

Ok CRC

Qualificação Econômico Financeira

Qualificação Técnica
10.10 - Atestado(s) comprobatório(s) da
capacidade técnica da Licitante para a
prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o
objeto desta licitação, ou com o item
pertinente apresentadas no Anexo I - Termo
de Referência (6.1.1)
6.1.2 - O registro da Empresa junto ao
CREA/MG.
6.1.3 - Relação dos profissionais do(s)
responsável(eis) pela execução do serviço,
juntamente com a cópia de seu(s)
respectivo(s) registro(s).

VALIDADE VALIDADE
CRC
ORIGINAL
-

Ok CRC

-

-

Ok CRC

24/04/2022

-

Ok CRC

19/12/2021

-

Ok CRC

24/04/2022

-

Ok CRC

13/02/2022

-

Ok CRC

05/12/2021

-

Ok CRC

23/04/2022

-

STATUS

10.9.1 - Certidão Negativa Falência e
Recuperação Judicial - no máximo de 6
meses atrás
10.9.2 - Balanço Patrimonial e Demonst.
Contábeis registrado na Junta Comercial ou
estabelecimento competente, na forma da
lei

4.7 Declarações conforme Anexo III do
Edital.

-

STATUS

10.8.1 - CNPJ
10.8.2 - Prova de inscrição no Cadastro de
Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame.
10.8.3 - Prova de Regularidade Fazenda
Federal e INSS
10.8.3 - Prova de Regularidade Fazenda
Estadual
10.8.3 - Prova de Regularidade Fazenda
Municipal
10.8.3.2 - Certidão Débito Tributário
Fazenda Estadual - CDT
10.8.4 - Certificação de Regularidade junto
ao FGTS
10.8.5 - Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT)

Declarações

Não se aplica

VALIDADE VALIDADE
CRC
ORIGINAL

Ok CRC

18/05/2022

-

Ok CRC

30/04/2022

-

STATUS

-

OK Docs
Habilitação

-

-

OK Docs
Habilitação

-

-

OK Docs
Habilitação

-

-

STATUS

-

OK Docs
Habilitação

-

-

Observações:

1. Não houve negociação do valor, visto que o 1º classiﬁcado ofertou lance com
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percentual signiﬁcativo abaixo do valor de referência, sendo dada continuidade ao
certame com solicitação do envio da proposta atualizada.
2. A Proposta atualizada e a Planilha de Custos do 1º classiﬁcado foram analisadas
pela área demandante, que solicitou a apresentação de mais detalhamentos,
conforme Documento Complementar Proposta Comercial PROPAGA (SEI nº
38593218).
3. Após, diante do escopo da contratação e da diferença de valores entre a
Proposta Comercial inicialmente apresentada e os últimos lances ofertados, nos
termos dos itens 19.2 e 19.5 do Edital, foi aberta diligência para análise dos custos
do serviço, sendo solicitado aos Fornecedores 152, 192 e 199 o envio da planilha
detalhada de custos do último lance ofertado por cada um por meio do e-mail
licitacao@redeminas.mg.gov.br (38593558, 38593532 e 38593843), já que o
sistema não permitiu a inserção de arquivos pelos outros fornecedores, apenas do
1º classificado.
4. A área técnica realizou a análise dos custos dos serviços por meio das planilhas
enviadas, e concluiu pela possibilidade de prosseguimento do certame, dado o
comparativo ente as planilhas e a comprovação da exequibilidade da proposta do
1º classificado.
Importante salientar as seguintes mensagens postadas no chat a saber:
25/11/2021 09:57:08 - PREGOEIRO: F132, na descrição dos
custos apresentados, em qual item está incluída a despesa
operacional relativa ao item 1.3.2.2, e, do Anexo I do Edital:
Executar os procedimentos para licenciamento das estações
com elaboração do laudo de vistoria, e quitação da ART?
25/11/2021 09:57:23 - PREGOEIRO: De acordo com a área
técnica, a previsão legal para emissão do laudo prevê vistoria in
loco em cada estação.
25/11/2021 09:59:12 - PREGOEIRO: Gentileza enviar o
detalhamento deste item dentro dos custos apresentados.
25/11/2021 09:59:20 - Fornecedor F000132: O Laudo de vistoria
está incluso no Item licenciamento e o valor da ART em coluna
separada, denominada ART.
Ou seja, houve o entendimento da área técnica e da pregoeira, que o F132 estava
ciente dos custos das viagens para vistoria de cada estação in loco.
5. Os fornecedores abaixo manifestaram intenção de interpor recurso para o lote,
alegando que:
a) 03.928.775/0001-10 - NETSOHO ENGENHARIA DE COMUNICACOES
LTDA: A Netsoho Engenharia de Comunicações LTDA, vem apresentar
sua intenção recursal, haja vista que o preço apresentado pela 1ª
classiﬁcada se encontra em completo disparate frente aos serviços a
serem executados, que deverá ser oportunizado vistas aos documentos
enviados por email para melhor elaboração e demonstração da
inexecutabilidade pelo valor ofertado. Houve também a oportunidade de
juntada de documentação fora do prazo previsto em edital, não sendo
possível sua posterior juntada, pois não há previsão editalicia para o
mesmo. Demais detalhamento será efetuada em peça pertinente
b) 09.391.663/0001-59 - COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA: Prezados manifestamos nossa intenção de
recurso devido a análise dos custos envolvidos para realização deste
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projeto, 395 mil é inviável para realização de um projeto desta dimensão.
c) 10.204.943/0001-90 - S M CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA:
Gostaríamos de interpor recurso à habilitação do vencedor do pregão
devido à inexequibilidade da proposta, considerando os custos com
proﬁssionais devidamente habilitados, encargos, impostos, ferramentas,
e custos com deslocamentos, alimentação e estadias para vistoria, além
de outros custos rateáveis, como a estrutura empresarial, contabilidade
e administração. Podemos demonstrar facilmente que os valores
apresentados pelo vencedor não são exequíveis e representam um alto
risco para o objetivo da Rede Minas. Conforme demonstrado na planilha
de custos detalhadas que foi enviada pela nossa empresa atendendo
solicitação.
d) 19.537.577/0001-65 - WAVEX TELECOMUNICACOES LTDA - ME: Nós
F000165 temos interesse em recorrer nos termos do artigos 48, II, §1,
alineas a e b da Lei 8666/1993, pois o valor apresentado é inexequível
tendo em vista que não se adequa aos parâmetros prescritos pelo
referido dispositivo.
6. Conforme item 11.2, a pregoeira decidiu pela admissão dos recursos
apresentados, pois foi veriﬁcada a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, a saber:
a) A exequibilidade do valor ofertado foi objeto de análise da pregoeira,
equipe de apoio e área técnica durante o pregão (ver registros no chat
da Ata do Pregão). Importante, ainda, salientar o disposto no item 8.21.3
do Edital onde "Qualquer interessado poderá requerer que se realizem
diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita";
b) Durante a habilitação foi realizada diligência para juntar aos autos as
Declarações constantes do item 4.7 do Edital. A decisão foi
tomada considerando que relativamente à regularidade jurídica, ﬁscal,
trabalhista, econômica, ﬁnanceira, o F132 encontrava-se habilitado a
contratar com a Administração Pública, e visando à obtenção da oferta
mais vantajosa para a Administração Pública, observando-se os princípios
de economicidade, competitividade e impessoalidade, bem como os itens
itens 19.2, 19.5 e 10.3. do Edital:
19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior,
em qualquer fase do julgamento, promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a
elaboração
de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões.
1 9 . 3 O pregoeiro, no julgamento das propostas e da
habilitação, poderá relevar omissões puramente formais e
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e de sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, acessível a todos os
interessados, sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
10.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de
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habilitação complementares, necessários à conﬁrmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o
licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena
de inabilitação.
7. Diante do exposto, aﬁrma-se que a pregoeira, a equipe de apoio e equipe
técnica demandante, cumpriram ﬁelmente todas as condições editalícias para
levar a termo da escolha da proposta mais vantajosa para administração,
observado os princípios da legalidade, transparência, economicidade,
competitividade e impessoalidade.

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA VALIDADE DE DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
Declaramos, para os devidos ﬁns, que conferimos os documentos e certidões
apresentadas e solicitadas no Edital, estando dentro do prazo de validade. Assim,
relativamente à regularidade jurídica, ﬁscal, trabalhista, econômica, ﬁnanceira, a
empresa encontra-se habilitada a contratar com a Administração Pública.
A proposta e demais documentos técnicos foram enviados para análise da unidade
demandante, que os aprovou.
Data: 26/11/2021
Pregoeira
Isabella Rodrigues Ferreira Conrado
Equipe de Apoio

Ana Paula de Sousa Carvalho
João José Miranda Milagres
Paulo Roberto de Matos Júnior
Equipe Técnica
Caroline Cristina dos Santos
Pedro Velasquez Santos
Edson Siquara de Souza

Documento assinado eletronicamente por Isabella Rodrigues Ferreira
Conrado, Coordenadora, em 26/11/2021, às 12:17, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Caroline Cristina dos Santos,
Gerente, em 26/11/2021, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Pedro Velasquez Santos,
Gerente, em 26/11/2021, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Edson Siquara de Souza,
Diretor, em 26/11/2021, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula de Sousa Carvalho,
Servidor(a) Público(a), em 26/11/2021, às 13:18, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por João José Miranda Milagres,
Servidor, em 26/11/2021, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto de Matos Junior,
Gerente, em 26/11/2021, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 38593489 e o código CRC 55C1C202.
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Ata de pregão
Órgão ou entidade:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Unidade: TDCO - FUNDACAO TV REDE MINAS
Ata nº 1 da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1261561 000005/2021.
Às 08:30:12 horas, do dia 25 de Novembro de 2021, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro
Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Contratação de serviços para a
elaboração de processos para a obtenção de autorização e licenciamento junto aos órgãos Federais dos
serviços de radiodifusão. SEI 2210.01.0000204/2021-30.
O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº
8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.
Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes
Porte da empresa

Fornecedor

Representante

Foi
credenciado

Micro

19.537.577/0001-65 - WAVEX
TELECOMUNICACOES LTDA - ME

FERNANDO ALVES
LACERDA

Sim

Outro

04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION FABIANO PINTO DE
OLIVEIRA
COMERCIO E SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES LTDA

Sim

Micro

Fabio Nelson de Oliveira
03.928.775/0001-10 - NETSOHO
ENGENHARIA DE COMUNICACOES Penido
LTDA

Sim

Pequena

30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.

RITA DE CASSIA AQUINO
DE OLIVEIRA

Sim

Micro

08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA

VALDEREZ DE ALMEIDA
DONZELLI LEITE

Sim

Micro

09.391.663/0001-59 - COMPLETTA
PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA

YASKARA MARIA
GRANGEIRO VIEIRA

Sim

Pequena

10.204.943/0001-90 - S M
CONSULTORIA EM PROJETOS
LTDA

SAMUEL NOGUEIRA
MARTINES

Sim

Lote: 1
Descrição:
1
Regra de participação: Aberta a todos licitantes
Situação:

Juízo de admissibilidade concluído

Nº do item no lote:
Pregão / SIAD

1

Nº do item no processo:

1

ATA DE PREGÃO

26/11/2021 09:16
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000107328

*Código do item:

Tipo:

Serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE AUTORIZACAO
E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1
Propostas:
Fornecedor:
03.928.775/0001-10 - NETSOHO ENGENHARIA DE COMUNICACOES LTDA
Identificação do fornecedor:
Situação da proposta:
Valor total:

F000144

Classificada

R$ 23.760.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo:
000107328

*Código do item:

Tipo:

1

Serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição/fornecimento:
Marca:

-

1,00 UNIDADE
Modelo: -

Quantidade: 1,00
Valor unitário: R$ 23.760.000,0000

Valor total: R$ 23.760.000,00

Fornecedor:
04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Identificação do fornecedor:
Situação da proposta:
Valor total:

F000106

Classificada

R$ 54.000.000,00

Nº do item no lote: 1
*Código do item:

Nº do item no processo:
000107328

Tipo:

1

Serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição/fornecimento:
Marca:

-

1,00 UNIDADE
Modelo: -

Quantidade: 1,00
Valor unitário: R$ 54.000.000,0000

Valor total: R$ 54.000.000,00

Fornecedor:
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE ALMEIDA DONZELLI CONSULTORES LTDA
Identificação do fornecedor:
Situação da proposta:

Pregão / SIAD

F000152

Classificada

ATA DE PREGÃO
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Valor total:

R$ 4.800.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo:
000107328

*Código do item:

Tipo:

1

Serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição/fornecimento:
Marca:

-

1,00 UNIDADE
Modelo: -

Quantidade: 1,00
Valor unitário: R$ 4.800.000,0000

Valor total: R$ 4.800.000,00

Fornecedor:
09.391.663/0001-59 - COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES
LTDA
Identificação do fornecedor:
Situação da proposta:
Valor total:

F000192

Classificada

R$ 2.733.480,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo:
000107328

*Código do item:

Tipo:

1

Serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição/fornecimento:
Marca:

-

1,00 UNIDADE
Modelo: -

Quantidade: 1,00
Valor unitário: R$ 2.733.480,0000

Valor total: R$ 2.733.480,00

Fornecedor:
10.204.943/0001-90 - S M CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA
Identificação do fornecedor:
Situação da proposta:
Valor total:

F000199

Classificada

R$ 4.980.000,00

Nº do item no lote: 1
*Código do item:

Nº do item no processo:
000107328

Tipo:

1

Serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição/fornecimento:
Marca:

-

1,00 UNIDADE
Modelo: -

Quantidade: 1,00
Valor unitário: R$ 4.980.000,0000

Pregão / SIAD

Valor total: R$ 4.980.000,00
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Fornecedor:
19.537.577/0001-65 - WAVEX TELECOMUNICACOES LTDA - ME
F000165

Identificação do fornecedor:
Situação da proposta:
Valor total:

Classificada

R$ 14.250.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo:
000107328

*Código do item:

Tipo:

1

Serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição/fornecimento:
Marca:

1,00 UNIDADE

-

Modelo: -

Quantidade: 1,00
Valor unitário: R$ 14.250.000,0000

Valor total: R$ 14.250.000,00

Fornecedor:
30.455.201/0001-44 - PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
Identificação do fornecedor:
Situação da proposta:
Valor total:

F000132

Classificada

R$ 2.494.200,00

Nº do item no lote: 1
*Código do item:

Nº do item no processo:
000107328

Tipo:

1

Serviço

Especificação do item:
SERVICO ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE PROCESSO DE OBTENCAO DE
AUTORIZACAO E OUTORGAS PARA SINAIS DE TV DIGITAL
Similar: Não
Unidade de aquisição/fornecimento:
Marca:

1,00 UNIDADE

-

Modelo: -

Quantidade: 1,00
Valor unitário: R$ 2.494.200,0000

Valor total: R$ 2.494.200,00

Lances:
Data / hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluído pelo
pregoeiro?

25/11/2021 09:03:21

08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
10.204.943/0001-90 - S M
CONSULTORIA EM PROJETOS
LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
03.928.775/0001-10 - NETSOHO
ENGENHARIA DE
COMUNICACOES LTDA

R$ 450.000,00

Não

R$ 2.940.000,00

Não

R$ 395.000,00

Não

R$ 3.850.000,00

Não

25/11/2021 09:02:38

25/11/2021 09:01:38

25/11/2021 08:58:48

Pregão / SIAD
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Data / hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluído pelo
pregoeiro?

25/11/2021 08:57:36

08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
10.204.943/0001-90 - S M
CONSULTORIA EM PROJETOS
LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
03.928.775/0001-10 - NETSOHO
ENGENHARIA DE
COMUNICACOES LTDA
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
10.204.943/0001-90 - S M
CONSULTORIA EM PROJETOS
LTDA
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
03.928.775/0001-10 - NETSOHO
ENGENHARIA DE
COMUNICACOES LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
09.391.663/0001-59 - COMPLETTA
PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
09.391.663/0001-59 - COMPLETTA
PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA
10.204.943/0001-90 - S M
CONSULTORIA EM PROJETOS
LTDA
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA

R$ 490.000,00

Não

R$ 4.050.000,00

Não

R$ 500.000,00

Não

R$ 4.100.000,00

Não

R$ 550.000,00

Não

R$ 600.000,00

Não

R$ 4.350.000,00

Não

R$ 750.000,00

Não

R$ 770.000,00

Não

R$ 4.400.000,00

Não

R$ 842.000,00

Não

R$ 800.000,00

Não

R$ 850.000,00

Não

R$ 890.000,00

Não

R$ 888.000,00

Não

R$ 900.000,00

Não

R$ 940.000,00

Não

R$ 4.500.000,00

Não

R$ 945.000,00

Não

25/11/2021 08:57:19

25/11/2021 08:57:17

25/11/2021 08:57:02

25/11/2021 08:56:58

25/11/2021 08:56:47

25/11/2021 08:56:39

25/11/2021 08:56:21

25/11/2021 08:56:13

25/11/2021 08:56:12

25/11/2021 08:56:00

25/11/2021 08:55:45

25/11/2021 08:55:09

25/11/2021 08:54:56

25/11/2021 08:54:48

25/11/2021 08:54:32

25/11/2021 08:54:11

25/11/2021 08:54:10

25/11/2021 08:53:54

Pregão / SIAD
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Data / hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluído pelo
pregoeiro?

25/11/2021 08:53:18

09.391.663/0001-59 - COMPLETTA
PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA
03.928.775/0001-10 - NETSOHO
ENGENHARIA DE
COMUNICACOES LTDA
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
09.391.663/0001-59 - COMPLETTA
PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA
03.928.775/0001-10 - NETSOHO
ENGENHARIA DE
COMUNICACOES LTDA
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
09.391.663/0001-59 - COMPLETTA
PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
09.391.663/0001-59 - COMPLETTA
PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
09.391.663/0001-59 - COMPLETTA
PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA

R$ 950.000,00

Não

R$ 4.600.000,00

Não

R$ 970.000,00

Não

R$ 980.000,00

Não

R$ 1.000.000,00

Não

R$ 1.100.000,00

Não

R$ 1.200.000,00

Não

R$ 1.290.000,00

Não

R$ 10.614.000,00

Não

R$ 1.300.000,00

Não

R$ 1.500.000,00

Não

R$ 1.600.000,00

Não

R$ 1.700.000,00

Não

R$ 1.750.000,00

Não

R$ 1.800.000,00

Não

R$ 1.888.800,00

Não

R$ 1.850.000,00

Não

R$ 1.900.000,00

Não

R$ 2.000.000,00

Não

25/11/2021 08:53:11

25/11/2021 08:52:22

25/11/2021 08:51:51

25/11/2021 08:51:02

25/11/2021 08:50:41

25/11/2021 08:50:15

25/11/2021 08:49:58

25/11/2021 08:49:50

25/11/2021 08:48:57

25/11/2021 08:48:19

25/11/2021 08:47:44

25/11/2021 08:47:24

25/11/2021 08:47:05

25/11/2021 08:46:43

25/11/2021 08:46:34

25/11/2021 08:46:27

25/11/2021 08:46:04

25/11/2021 08:45:41
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Data / hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluído pelo
pregoeiro?

25/11/2021 08:45:21

08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA
09.391.663/0001-59 - COMPLETTA
PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA
09.391.663/0001-59 - COMPLETTA
PROJETOS DE RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA
30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA.
08.975.798/0001-07 - ADTHEC DE
ALMEIDA DONZELLI
CONSULTORES LTDA

R$ 2.050.000,00

Não

R$ 2.100.000,00

Não

R$ 2.200.000,00

Não

R$ 2.300.000,00

Não

R$ 2.390.000,00

Não

R$ 2.350.000,00

Não

R$ 2.400.000,00

Não

25/11/2021 08:44:40

25/11/2021 08:44:08

25/11/2021 08:43:58

25/11/2021 08:43:35

25/11/2021 08:43:14

25/11/2021 08:41:00

Aceitação de proposta
Data / hora

Evento

26/11/2021 08:33:43 A proposta do fornecedor 30.455.201/0001-44 - PROPAGA CONSULTORIA DE
ENGENHARIA EM RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA. foi aceita,
pelo valor total de R$ 395.000,00.

Habilitação de fornecedor
Data / hora

Evento

26/11/2021 08:46:34 O fornecedor PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM RADIODIFUSAO E
TELECOMUNICACOES LTDA. foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.
Intenção de recurso
Data / hora

Evento

26/11/2021 08:57:06 Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o
artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, o fornecedor 19.537.577/0001-65 - WAVEX
TELECOMUNICACOES LTDA - ME manifestou a intenção de interpor recurso pelo
seguinte motivo: Nós F000165 temos interesse em recorrer nos termos do artigos 48,
II, §1, alineas a e b da Lei 8666/1993, pois o valor apresentado é inexequível tendo
em vista que não se adequa aos parâmetros prescritos pelo referido dispositivo.

Pregão / SIAD
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Data / hora

Evento

26/11/2021 08:54:50 Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o
artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, o fornecedor 03.928.775/0001-10 - NETSOHO
ENGENHARIA DE COMUNICACOES LTDA manifestou a intenção de interpor
recurso pelo seguinte motivo: A Netsoho Engenharia de Comunicações LTDA, vem
apresentar sua intenção recursal, haja vista que o preço apresentado pela 1ª
classificada se encontra em completo disparate frente aos serviços a serem
executados, que deverá ser oportunizado vistas aos documentos enviados por email
para melhor elaboração e demonstração da inexecutabilidade pelo valor ofertado.
Houve também a oportunidade de juntada de documentação fora do prazo previsto
em edital, não sendo possível sua posterior juntada, pois não há previsão editalicia
para o mesmo. Demais detalhamento será efetuada em peça pertinente.
26/11/2021 08:52:30 Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o
artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, o fornecedor 09.391.663/0001-59 COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA
manifestou a intenção de interpor recurso pelo seguinte motivo: Prezados
manifestamos nossa intenção de recurso devido a análise dos custos envolvidos para
realização deste projeto, 395 mil é inviável para realização de um projeto desta
dimensão.
.
26/11/2021 08:50:35 Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o
artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, o fornecedor 10.204.943/0001-90 - S M
CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA manifestou a intenção de interpor recurso
pelo seguinte motivo: Gostaríamos de interpor recurso à habilitação do vencedor do
pregão devido à inexequibilidade da proposta, considerando os custos com
profissionais devidamente habilitados, encargos, impostos, ferramentas, e custos
com deslocamentos, alimentação e estadias para vistoria, além de outros custos
rateáveis, como a estrutura empresarial, contabilidade e administração. Podemos
demonstrar facilmente que os valores apresentados pelo vencedor não são
exequíveis e representam um alto risco para o objetivo da Rede Minas.
Conforme demonstrado na planilha de custos detalhadas que foi enviada pela nossa
empresa atendendo solicitação..

Suspensões e reativações do lote
Data / hora

Evento

25/11/21 16:18

Suspensão
Motivo: Análise das planilhas de custos
Data e hora prevista para reativação: 26/11/2021 08:30

25/11/21 11:56

Suspensão
Motivo: Horário de almoço
Data e hora prevista para reativação:

25/11/2021 14:00

Retorno de situação do lote
Data / hora

Responsável

25/11/2021 14:27:11

Pregoeiro

Situação anterior
Aceitação de
proposta concluída

Data limite para interposição das razões de recurso:

Disputa fechada
concluída

Justificativa
Para a realização de
diligência para análise
dos custos do serviço,
nos termos dos itens
19.2 e 19.5 do Edital.

01/12/2021

Data limite para interposição das contra-razões de recurso:

Pregão / SIAD

Situação posterior

06/12/2021
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Mensagens de chat
Data / hora

Remetente

Lote

26/11/2021 09:15:35

Fornecedor
F000165

1

26/11/2021 09:15:02

Pregoeiro

Todos

26/11/2021 09:14:53

Fornecedor
F000192

1

26/11/2021 09:08:48

Pregoeiro

Todos

A apresentação de documentos complementares, em
caso de indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou
material da via eletrônica, devidamente identificados,
relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se
houver,será efetuada mediante envio para o e-mail
licitacao@redeminas.mg.gov.br, e identificados com os
dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº.
do processo e lote), observados os prazos previstos no
item 11.1.

26/11/2021 09:07:55

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, conforme item 11.2.3, 11.2.4 e 11.4
do Edital, o recorrente terá o prazo de três dias úteis
(até 01/12/2021) para apresentar as razões, pelo
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias úteis (06/12/2021), que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

26/11/2021 09:04:04

Portal de
compras

1

Foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso(s) do(s)
fornecedor(es): NETSOHO ENGENHARIA DE
COMUNICACOES LTDA, COMPLETTA PROJETOS DE
RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA, S M
CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA, WAVEX
TELECOMUNICACOES LTDA - ME.

26/11/2021 09:01:05

Portal de
compras

1

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 26/11/2021, às 09:01. Os
fornecedores 03.928.775/0001-10 - NETSOHO
ENGENHARIA DE COMUNICACOES LTDA;
09.391.663/0001-59 - COMPLETTA PROJETOS DE
RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA;
10.204.943/0001-90 - S M CONSULTORIA EM
PROJETOS LTDA; 19.537.577/0001-65 - WAVEX
TELECOMUNICACOES LTDA - ME; manifestaram
intenção de interpor recurso para o lote.

26/11/2021 08:59:14

Pregoeiro

Todos

26/11/2021 08:58:27

Fornecedor
F000144

1

Sra. Pregoeira, solicitamos a conformação da juntada da
documentação enviada por email na data de ontem ao
processo, a fim de possibilitar a verificação dos valores
apresentados, bem como observância aos princípios da
publicidade e contraditório

26/11/2021 08:57:12

Fornecedor
F000132

1

Nossa planilha de custos comprova que é viável.

26/11/2021 08:56:32

Fornecedor
F000192

1

enviamos nossa intenção de recurso, cremos que o
lance ofertado é inviável para um projeto desta
dimensão

Pregão / SIAD

Mensagem
Ok
Os autos do processo serão disponibilizados para
consulta aos interessados, no endereço
http://redeminas.tv/licitacoes/
Ok.

Srs. Fornecedores, por favor aguardem enquanto
analisamos as manifestações de recurso.
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Data / hora

Remetente

Lote

26/11/2021 08:53:27

Fornecedor
F000192

1

poderiam extender ?

26/11/2021 08:53:16

Fornecedor
F000192

1

Srs(as) bom dia, 10 minutos é pouco tempo

26/11/2021 08:47:37

Portal de
compras

1

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 26/11/2021,
às 08:47.

26/11/2021 08:47:19

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, conforme descrito no item 11.1 do
Edital, daremos início ao prazo de 10 minutos para
manifestação de intenção de recursos.

26/11/2021 08:46:34

Portal de
compras

1

O fornecedor 30.455.201/0001-44 - PROPAGA
CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM
RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA., cuja
proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.

26/11/2021 08:46:34

Portal de
compras

1

Finalizado o prazo para envio do arquivo de digilência.

26/11/2021 08:41:16

Pregoeiro

Todos

26/11/2021 08:40:28

Portal de
compras

1

O fornecedor F000132 enviou o novo arquivo de
diligência.

26/11/2021 08:36:47

Portal de
compras

1

Fornecedor F000132 favor acessar o lote 1 e enviar o
novo arquivo de diligência.#linkPregao{Clique aqui
enviar o arquivo, urlAcessoPropostaDiligencia, 145323,
478615}

26/11/2021 08:36:33

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, considerando que relativamente à
regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, econômica,
financeira, o F132 encontra-se habilitado a contratar
com a Administração Pública, e visando à obtenção da
oferta mais vantajosa para a Administração Pública,
observando-se os princípios de economicidade,
competitividade e impessoalidade, bem como os itens
itens 19.2, 19.5 e 10.3. do Edital, solicitamos ao F132 o
envio no link abaixo, no prazo de 2 (duas) horas, dos
documentos do item 4.7 do Edital.

26/11/2021 08:33:46

Fornecedor
F000132

1

ok

26/11/2021 08:33:43

Portal de
compras

1

A proposta do fornecedor 30.455.201/0001-44 PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM
RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA. para
esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi
395.000,00.

26/11/2021 08:32:59

Pregoeiro

Todos

Desta forma, a proposta do F132 será novamente aceita
no sistema, e retomaremos a fase da habilitação.

26/11/2021 08:32:30

Pregoeiro

Todos

Em continuidade à sessão do PE 1261561 005/2021,
informamos que a área técnica realizou a análise dos
custos dos serviços por meio das planilhas enviadas, e
concluiu pela possibilidade de prosseguimento do
certame.

26/11/2021 08:31:37

Fornecedor
F000144

1

26/11/2021 08:31:28

Pregoeiro

Todos

26/11/2021 08:31:20

Fornecedor
F000132

1

Bom dia!

26/11/2021 08:30:58

Portal de
compras

1

Esse lote foi reativado.

Pregão / SIAD

Mensagem

Por favor aguardem enquanto analisamos.

Bom dia!
Srs. Fornecedores, bom dia!
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Data / hora

Remetente

Lote

Mensagem

25/11/2021 16:18:59

Portal de
compras

1

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Análise
das planilhas de custos ". O lote deve ser reativado dia
26/11/2021 às 08:30 h.

25/11/2021 16:13:26

Pregoeiro

Todos

Desculpem, 26/11/2021

25/11/2021 16:13:05

Pregoeiro

Todos

Os documentos serão enviados para análise da área
técnica. Portanto, vamos suspender o pregão, dando
continuidade amanhã, dia 25/11/2021, às 08:30 horas.

25/11/2021 16:11:58

Pregoeiro

Todos

De: Financeiro Grupo CT
[mailto:financeiro@completta.com.br] Enviada em:
quinta-feira, 25 de novembro de 2021 16:09Para:
licitacao@redeminas.mg.gov.brAssunto: PLANILHA DE
CUSTOS - COMPLETTA TELECOM F192

25/11/2021 16:11:16

Pregoeiro

Todos

De: Samuel Nogueira Martines
[mailto:samuel@smfacilities.com.br] Enviada em: quintafeira, 25 de novembro de 2021 16:02Para:
licitacao@redeminas.mg.gov.brAssunto: Pregão
005/2021 - Fornecedor F000199 - SM CONSULTORIA
EM PROJETOS LTDA - Planilha Detalhada de Custos

25/11/2021 16:09:54

Pregoeiro

Todos

De: valderez@adthec.com.br
[mailto:valderez@adthec.com.br] Enviada em: quintafeira, 25 de novembro de 2021 15:48Para:
licitacao@redeminas.mg.gov.brCc: 'Ronaldo Theodoro
Leite'; 'Beth Donzelli'Assunto: encaminhamento planilha

25/11/2021 16:09:45

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, acusamos o recebimento dos
documentos enviados pelo

25/11/2021 16:09:13

Fornecedor
F000192

1

Srs(as), enviamos a planilha retificada por e-mail.

25/11/2021 16:05:07

Pregoeiro

Todos

25/11/2021 16:02:45

Fornecedor
F000199

1

25/11/2021 15:44:49

Pregoeiro

Todos

25/11/2021 15:44:10

Fornecedor
F000199

1

Sra. Pregoeira. Por favor. A planilha deve ser enviada
em formato editável ou em PDF?

25/11/2021 14:56:58

Fornecedor
F000199

1

Ok. Obrigado.

25/11/2021 14:48:00

Pregoeiro

Todos

25/11/2021 14:46:08

Fornecedor
F000199

1

Ok, qual o horário exato máximo de envio?

25/11/2021 14:45:28

Fornecedor
F000192

1

ok

25/11/2021 14:44:14

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, gentileza postarem no chat quando
enviarem o e-mail.

25/11/2021 14:33:55

Pregoeiro

Todos

F144, todas as informações serão juntadas ao processo.

25/11/2021 14:32:00

Fornecedor
F000144

1

Sra. Pregoeira, será dado acesso a esta documentação
aos demais interessados por qual meio? Haja vista que
não há forma de acompanhamento direto da informação

25/11/2021 14:31:58

Fornecedor
F000132

1

Ok, obrigada pelo esclarecimento.

Pregão / SIAD

F199, só um momento que vamos conferir.
Sra. pregoeira. Enviamos a planilha detalhada dos
custos. Por favor, peço a gentileza de confirmar o
recebimento.
F199, gentileza enviar nos dois formatos.

Duas horas contadas das 14:29:27 horas, quando foi
solicitado o envio por e-mail.
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Data / hora

Remetente

Lote

25/11/2021 14:31:15

Pregoeiro

Todos

F132, não está sendo solicitado o envio de nova
proposta, mas de esclarecimentos. O ato foi necessário
visto a diferença dos valores inicialmente apresentados
e dos últimos lances válidos.

25/11/2021 14:29:27

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, como mesmo assim o sistema não
está permitindo abrir o link, solicitamos o envio da
planilha pelo e-mail licitacao@redeminas.mg.gov.br

25/11/2021 14:28:52

Fornecedor
F000132

1

Sra. Pregoeira, não entendi, o que houve para que
nossos concorrentes pudessem enviar propostas
novamente?

25/11/2021 14:28:30

Fornecedor
F000152

1

qual o link?

25/11/2021 14:27:11

Portal de
compras

1

O lote teve a situação retornada de Aceitação de
proposta concluída para Disputa fechada concluída,
pelo pregoeiro.

25/11/2021 14:26:07

Pregoeiro

Todos

Portanto, solicitamos aos Fornecedores 152, 192 e 199
que enviem, no link que será aberto abaixo, no prazo de
2 (duas) horas, a planilha detalhada de custos do último
lance ofertado por cada um.

25/11/2021 14:25:54

Pregoeiro

Todos

Tendo em vista que nesta fase o sistema não permite o
envio de arquivos pelos outros fornecedores, o certame
será retornado à aceitabilidade das propostas.

25/11/2021 14:25:37

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, diante do escopo da contratação e
da diferença de valores entre a Proposta Comercial
inicialmente apresentada e os últimos lances ofertados,
nos termos dos itens 19.2 e 19.5 do Edital, será aberta
diligência para análise dos custos do serviço.

25/11/2021 14:20:51

Fornecedor
F000165

1

Bom tarde Sra. Pregoeira, ao final teremos acesso ao
valor do preço de referencia desse certame?

25/11/2021 14:12:15

Fornecedor
F000144

1

Boa tarde!

25/11/2021 14:11:44

Fornecedor
F000132

1

Boa tarde!

25/11/2021 14:09:45

Fornecedor
F000165

1

Boa tarde

25/11/2021 14:08:29

Fornecedor
F000199

1

Boa tarde.

25/11/2021 14:06:24

Pregoeiro

Todos

25/11/2021 14:00:39

Portal de
compras

1

Esse lote foi reativado.

25/11/2021 11:56:12

Portal de
compras

1

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Horário
de almoço ". O lote deve ser reativado dia 25/11/2021 às
14:00 h.

25/11/2021 11:55:09

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, suspenderemos a sessão para
horário de almoço, retornando às 14:00 horas.

25/11/2021 11:21:14

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, gentileza aguardem enquanto
verificamos os documentos de habilitação do
Fornecedor classificado em primeiro lugar.

25/11/2021 11:20:02

Portal de
compras

1

Pregão / SIAD

Mensagem

Srs. Fornecedores, boa tarde.

A proposta do fornecedor 30.455.201/0001-44 PROPAGA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM
RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA. para
esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi
395.000,00.
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Data / hora

Remetente

Lote

25/11/2021 11:20:02

Portal de
compras

1

25/11/2021 11:19:04

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, tendo ocorrido os
esclarecimentos/comprovações solicitadas, daremos
continuidade à sessão com a ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA VENCEDORA

25/11/2021 11:08:40

Pregoeiro

Todos

Ok. Vamos verificar.

25/11/2021 11:07:36

Fornecedor
F000132

1

Enviamos planilha em Excel para que a memória do
calculo possa ser avaliada.

25/11/2021 11:06:32

Portal de
compras

1

O fornecedor F000132 enviou o novo arquivo de
proposta.

25/11/2021 10:43:19

Fornecedor
F000132

1

ok, enviaremos em instantes

25/11/2021 10:42:15

Pregoeiro

Todos

25/11/2021 10:40:35

Fornecedor
F000132

1

estamos trabalhando nisso

25/11/2021 10:40:27

Fornecedor
F000132

1

agora entendemos

25/11/2021 10:39:49

Pregoeiro

Todos

25/11/2021 10:34:14

Fornecedor
F000132

1

Poderia nos mandar um exemplo?

25/11/2021 10:31:03

Fornecedor
F000132

1

ok

25/11/2021 10:30:37

Pregoeiro

Todos

25/11/2021 10:28:09

Fornecedor
F000132

1

Na composição desses custos temos o valor hora
homem, o percentual de impostos e rateio de custos
administrativos.

25/11/2021 10:25:44

Fornecedor
F000132

1

Ok, vamos ajustar

25/11/2021 10:25:06

Pregoeiro

Todos

25/11/2021 10:22:43

Fornecedor
F000132

1

25/11/2021 10:21:16

Pregoeiro

Todos

F132, para melhor compreensão dos documentos
apresentados, gentileza enviar a memória de cálculo
que comprove a compatibilidade entre a Planilha de
Custo Detalhada e os Custos Unitários da Proposta
Comercial.

25/11/2021 10:10:19

Pregoeiro

Todos

Por favor aguardem, estamos analisando.

25/11/2021 10:06:02

Fornecedor
F000132

1

Pregão / SIAD

Mensagem
A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo
para envio do arquivo de negociação da proposta foi
finalizado para todos os fornecedores.

Informamos que a contar deste momento, vocês tem o
prazo de duas horas para o envio do documento
solicitado.

No item 1.3 da Proposta Comercial o valor unitário do
RNI é R$ 247,69 Na sua planilha de custos detalhada,
não foi apresentado a forma/valores como se chegou
objetivamente ao valor de R$ 247,69. Então precisamos
que isto seja demonstrado, para que os dois
documentos sejam coincidentes.

F123, favor detalhar esta informação em uma planilha.

Deverá ocorrer o detalhamento do cálculo efetuado para
obtenção dos valores unitários entre as duas planilhas.
Exemplo: Na planilha de custos detalhada o valor
unitário do RNI não confere com o valor unitário do RNI
na proposta comercial. Mesmo considerando todos os
parâmetros apresentados.
Devemos enviar o arquivo em Excel? É isso?

Segue relatório de custos retificado.
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Data / hora

Remetente

Lote

25/11/2021 10:05:33

Portal de
compras

1

O fornecedor F000132 enviou o novo arquivo de
proposta.

25/11/2021 10:00:57

Fornecedor
F000132

1

OK, Vamos corrigir

25/11/2021 09:59:20

Fornecedor
F000132

1

O Laudo de vistoria está incluso no Item licenciamento e
o valor da ART em coluna separada, denominada ART.

25/11/2021 09:59:12

Pregoeiro

Todos

Gentileza enviar o detalhamento deste item dentro dos
custos apresentados.

25/11/2021 09:57:23

Pregoeiro

Todos

De acordo com a área técnica, a previsão legal para
emissão do laudo prevê vistoria in loco em cada
estação.

25/11/2021 09:57:08

Pregoeiro

Todos

F132, na descrição dos custos apresentados, em qual
item está incluída a despesa operacional relativa ao item
1.3.2.2, e, do Anexo I do Edital: Executar os
procedimentos para licenciamento das estações com
elaboração do laudo de vistoria, e quitação da ART?

25/11/2021 09:44:18

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, por favor aguardem enquanto
analisamos o documento enviado.

25/11/2021 09:41:46

Fornecedor
F000132

1

Planilha de custos atualizada inserida.

25/11/2021 09:41:21

Portal de
compras

1

O fornecedor F000132 enviou o novo arquivo de
proposta.

25/11/2021 09:35:27

Fornecedor
F000132

1

estamos atualizando

25/11/2021 09:35:08

Pregoeiro

Todos

Gentileza, inserir no mesmo link disponibilizado.

25/11/2021 09:34:41

Pregoeiro

Todos

F132, ficou faltando o envio da planilha que expresse a
composição de todos os custos unitários dos itens
envolvidos no lote do presente certame, conforme item
7.2.1 do Anexo I do Edital.

25/11/2021 09:31:15

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, por favor aguardem enquanto
analisamos o documento enviado.

25/11/2021 09:29:35

Portal de
compras

1

O fornecedor F000132 enviou o novo arquivo de
proposta.

25/11/2021 09:27:16

Pregoeiro

Todos

Neste momento, nem eu tenho acesso à esta
informação.

25/11/2021 09:26:55

Pregoeiro

Todos

Corrigindo: F106, os nomes das empresas participantes
somente irão aparecer após o aceite de uma proposta.

25/11/2021 09:25:05

Pregoeiro

Todos

Corrigindo, "o aceite".

25/11/2021 09:24:14

Pregoeiro

Todos

F106, os nomes das empresas participantes somente irá
aparecer após a aceite da proposta.

25/11/2021 09:22:39

Fornecedor
F000106

1

Bom dia Sra. Pregoeira, onde posso consultar as
empresas participantes do certame?

25/11/2021 09:21:32

Fornecedor
F000132

1

ok,

25/11/2021 09:21:04

Portal de
compras

1

Fornecedor F000132 favor acessar o lote 1 e enviar o
novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar
o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145323, 478615}

Pregão / SIAD

Mensagem
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Data / hora

Remetente

Lote

25/11/2021 09:20:43

Pregoeiro

Todos

F132, para conferência da proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado
para contratação, gentileza inserir no link abaixo, no
prazo de 2 (duas) horas, a Proposta Comercial
atualizada, conforme Anexo II, no valor de R$
395.000,00, bem como a planilha que expresse a
composição de todos os custos unitários dos itens
envolvidos no lote do presente certame, conforme item
7.2.1 do Anexo I do Edital.

25/11/2021 09:20:11

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, visto que o 1º classificado ofertou
lance com percentual significativo abaixo do valor de
referência, será dada continuidade ao certame com
solicitação do envio da proposta atualizada.

25/11/2021 09:06:04

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, por favor aguardem.

25/11/2021 09:03:37

Portal de
compras

1

Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.

25/11/2021 08:58:37

Portal de
compras

1

A etapa de lances fechados foi iniciada. Os
fornecedores F000152, F000132, F000192, F000199 e
F000144 foram convocados para participação dessa
etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo
lance.

25/11/2021 08:57:42

Portal de
compras

1

TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A
sessão de lances está encerrada. A qualquer momento
a etapa Fechada poderá ser iniciada.

25/11/2021 08:55:11

Pregoeiro

Todos

25/11/2021 08:54:56

Portal de
compras

1

25/11/2021 08:41:48

Pregoeiro

Todos

25/11/2021 08:39:56

Portal de
compras

1

25/11/2021 08:39:48

Pregoeiro

Todos

8.7. Será adotado para o envio de lances no pregão
eletrônico o modo de disputa aberto e fechado em que
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

25/11/2021 08:39:39

Pregoeiro

Todos

Srs. Fornecedores, para a sessão de lances,
ressaltamos o item 8.7 do Edital:

25/11/2021 08:34:36

Fornecedor
F000152

1

Bom dia, ok

25/11/2021 08:32:54

Fornecedor
F000144

1

ok!

25/11/2021 08:32:53

Fornecedor
F000165

1

Bom dia, ok

25/11/2021 08:32:46

Fornecedor
F000132

1

ok!

25/11/2021 08:32:05

Pregoeiro

Todos

Pregão / SIAD

Mensagem

Srs. Fornecedores, neste momento muito cuidado na
digitação dos lances. O sistema encerrará
automaticamente e pode não haver tempo hábil para
exclusão de lances errados.
TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
Srs. Fornecedores, já estamos com o lote aberto para
lances. Gentileza ofertarem seus lances!
A sessão de lances para esse lote foi iniciada.

Iniciaremos a fase de classificação das propostas e, em
seguida, abriremos a etapa de lances.
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Data / hora

Remetente

Lote

Mensagem

25/11/2021 08:31:52

Pregoeiro

Todos

8.3.1. Durante o transcurso da sessão pública, serão
divulgados, em tempo real, o valor ehorário do menor
lance apresentado pelos licitantes, bem como todas as
mensagens trocadas nochat do sistema, SENDO
VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.

25/11/2021 08:31:43

Pregoeiro

Todos

6.6 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no
sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

25/11/2021 08:31:33

Pregoeiro

Todos

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as
transações realizadas em seu nome, assumindo como
firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados
por seu representante, sendo que o credenciamento do
representante do fornecedor implicará responsabilidade
pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para a realização das transações, sob pena da
aplicação de penalidades.

25/11/2021 08:31:24

Pregoeiro

Todos

19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na
íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão
aceitas alegações de desconhecimento.

25/11/2021 08:31:18

Pregoeiro

Todos

Para o bom andamento da sessão, destaco os
seguintes itens do Edital:

25/11/2021 08:31:06

Pregoeiro

Todos

Neste momento daremos início à sessão pública do
PE1261561 005/2021 de acordo com as condições
estabelecidas em Edital.

25/11/2021 08:30:54

Pregoeiro

Todos

Bom dia, Srs. Fornecedores! Sejam bem vindos!

25/11/2021 08:30:47

Fornecedor
F000144

1

Bom dia

25/11/2021 08:30:34

Fornecedor
F000132

1

Bom dia!

25/11/2021 08:30:12

Portal de
compras

Todos

A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital:
Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e as respostas do Pregoeiro estão disponíveis para
consulta no seguinte caminho do Portal de Compras: Pregão > Consulta a pregões > Dados do Pregão >
Esclarecimentos e Impugnações.
Data/hora do
cadastro

Tipo de
Solicitação

Nº da
Solicitação

Autor

Data/hora da
resposta

Autor da resposta

04/11/2021
07:50:23

ISABELLA
RODRIGUES
FERREIRA
CONRADO

04/11/2021
08:13:29

ISABELLA
RODRIGUES
FERREIRA
CONRADO

26/10/2021
17:53:08

Esclarecimento

0001

RITA DE CASSIA
AQUINO DE
OLIVEIRA

03/11/2021
09:34:56

Esclarecimento

0002

Juliana

Pregão / SIAD
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Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital:
Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e as respostas do Pregoeiro estão disponíveis para
consulta no seguinte caminho do Portal de Compras: Pregão > Consulta a pregões > Dados do Pregão >
Esclarecimentos e Impugnações.
Data/hora do
cadastro

Tipo de
Solicitação

Nº da
Solicitação

Autor

Data/hora da
resposta

Autor da resposta
ISABELLA
RODRIGUES
FERREIRA
CONRADO

03/11/2021
12:13:37

Esclarecimento

0003

Juliana

04/11/2021
08:33:21

04/11/2021
23:45:55

Impugnação

0004

Matheus Henrique
Guimarães Ramos
de Brito

08/11/2021
21:44:09

ISABELLA
RODRIGUES
FERREIRA
CONRADO

09/11/2021
18:03:55

ISABELLA
RODRIGUES
FERREIRA
CONRADO

09/11/2021
18:04:33

ISABELLA
RODRIGUES
FERREIRA
CONRADO

05/11/2021
14:29:54

Esclarecimento

0005

YASKARA MARIA
GRANGEIRO
VIEIRA

05/11/2021
14:30:49

Impugnação

0006

YASKARA MARIA
GRANGEIRO
VIEIRA

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão
Data / hora

Pregoeiro anterior

Novo pregoeiro

25/11/2021 08:30:12

-

M1186628 - ISABELLA RODRIGUES
FERREIRA CONRADO

Atas anteriores
Nº da ata

Data/hora da geração

Lote

1

26/11/21 09:16

-

Assinatura digital - Signatário:
Nome: ISABELLA RODRIGUES FERREIRA CONRADO
Masp: M1186628
Emissor do certificado:

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica
Data da assinatura:

26/11/2021 09:16:45

Código de Autenticidade:
Código verificador: 220000022313739796432021

Equipe de apoio
Ana Paula de Sousa Carvalho Masp: 1.367.820-6
João José Miranda Milagres - Masp: 1.487.381-4
Stephanie Aparecida Gouvea de Jesus - Masp: 1.376.654-8
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